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  صالح ايدٜٔ ايصعبالٟٚ ضري٠ حٝا٠ أدٜب

 تكدِٜ: دٜب عًٞ حطٔ

 

لَ أكُٕ أكجر قدرٚ عمٜ التقدٖي لعامل ونَ عمىناٞ لنتٍنا    

بٍاٟنْ النناَٖ عا نٕا ف كٍونْن ٔ نإٌا الر ننالٛن     أا٧فناا  ونَ   

 ننٗىا وعذنني أ انناٞ ال تننا ن   ٌٔشننرٔا ارا نناكْ ٔكتوننْن ٥ٔ 

 َ  لننننالف  ننننٕا ٖ ننننُٕ وننننا كتوننننْ ابٍننننْ  رافنننن   نننن٦  النننندٖ

ِننننٕ التقنننندٖي ا٧ٌ نننن   582النننالعو٦ٔٙ زتمننننٛ العربنننن٘ العنننندا  

 ٔا٧كجر مشٕلٗٛن ٖقٕه ابٍْ 

كنناُ ستوننّا لمعمنني ٔا االعننٛ ٔالوشننحف قمنند ا عرفننٛ وننَ      

ٌناه ا٫دنا ٚ ادتاوعٗنٛ ف اذتقنٕالن ن٥ أٌنْ مل       أبٕا  عندٲٚف فقند  

أ نتاٰ ا وناِٰرا  نااك٘ التنارٖ       ٖعىن ف زتاه احملاواٚن بن عٮرا

ٛ     ٔادتنرافٗ ٔٲهلنا كتابنْ    اف ٔأٓلن  كتٰونا كنجيفٚ ف المننٛ العربٗن أ

ن الاٙ بدأ بتألٗوْ ٔمل ظتأ  #أ اا٣ٌا ف المش  ٔالدٔأَٖ$

ٔالعشرَٖ ربٰٗعان ٔأمت ٌشرٓ ٔمل ٖٮتي ال ابعٛ ٔالعشرَٖن  الرابعٛ
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ٔك عى٠ٛ ٔأل ف ِٕٔ ال تنا  الناٙ    ٔ لف ف عاً ك عٛ ٔث٦ثؽت

ُ     امسْ بْن ٔ اع بوضمْ  ٗتْ بؽت ا اضن٘ف كىنا     ضتناٚ القنر

ناارٖنٛ ٔكربٕٖنٛ ف وٍا ن  كنجيفٚن فنندا       وارس ٔالندٙ أعىنا٥ّ  

 .ٔا رب٘ الٍادح ٔا خمص ف عىمْ وجاه ا٫اارٙ

اٌإت و توتنْ عمنٜ ضتنٕ عشنرٚ ك٥ا كتنا ف مل ٖ نَ       

َٯ ٖوخننرُٔ ب جننرٚ ال تنن ن ِٔنني ظتّمننُٕ ستتننٕٝ   ٔالنندٙ وٳى٭ٲنن

بند   أٌٲْ ٥ ٖدرك ٖقٍّٗا وعظي وا داٞ فّٗاف فا تموح ل توْ ِآ

أُ ٖ ُٕ قد قرأِا كمّاف فأٌت ٥ كتموح كتاٰبا وَ و توتْ 

ٔٲٌننت بقمىننْ عمننٜ اهلننٕاو ف  ن٥ ٔجتنند كعمٗقنناتن ٔو٦سظنناتن اٮ

كتعنت ف  نالاٌ     ِٔ ناا (  $ 296قاه ف كركتٛ سٗاكنْ ص   

ُكن وا و ٭ٲت نلْٗ اذتادٛ وَ ا راد ن ٔوا قت َ أُ كت   بْ 

ٔقند  #ف قناف  ٔكننخ  يكن٘ ف أااٞ ر نال     ٔكتأ ن ث وعرف ن

اذتقنٕه العمىٗنٛن    كٍٕعنت وٕاضنٗ  كمنف ال تن  لتشنىن وعظني      

فقنند كنناُ ٔا نن  ا٥ثنن٦ع ٔوجننا٥ّ ل٬ٌ نناُ ا جقنن  ف عمننرٌا     

كننن  لننف عٍنند زتال ننتْ فننيفٔٙ لننف قمٰمننا   ِننااف ك تشنن 

    ٛ  ننراٖٛ  ٌٔننٕاار وومٲننمٛ ٔوتٍٕعننٛ ف زتننا٥ت كننجيفٚ بارٖقنن

ٌتواِنننف ٔدٕارسنننفن فأٌنننت ٥ ك٭ىنننن ونننَ داٲابنننٛ ك نننتأثر كنننن ا

 .سدٖجْ أبٰدا
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كننناُ ٍٖ ننن ٮٲ عمنننٜ واالعاكنننْ ٔكتاباكنننْ ستنننٜ  ننناعات   

نُ $باذتندٖح الشنرٖ  القاٟنن        وتنأ رٚ ونَ المٗنفكناُ ٖعىنن    

  ْ َ  #ف اهلل عت  ن ا عىن أسدكي عىن٦ّ أُ ٖٮتقٍن ٖوشنح   فمني ٖ ن

ف وٕضننٕع وننَ وٕاضننٗ  المنننٛ العربٗننٛ ن٥ ٔا تقمننآ نؾت أبعنند    

عوارات بعض ال ت  المنٕٖٛ ال  كاٌنت   اف كاُ ٍٖتقداذتدٔ

ا تخداً لون    كشذٲ  ال تٲا  عمٜ راٲ كن وا دّمٕٓ وَ  و 

#ف ِ نناا قالننت العننر $وننا ف المنننٛ العربٗننٛ با٥كتونناٞ بقننٕهلي  

ٖعتقنند أٌننْ عمننٜ المنننٕٙ الضننمٗ  أ٥ٓ ٖقنن  عٍنند سنندٲ   فقنند كنناُ

أ   لنف  عمٗنْ أُ ظتن   بنن # ِ ناا قالنت العنر    $الت نمٗي بعونارٚ   

 .بأُ ظتتّد ٖٔدأ  ٥ تقماٞ ال و  اذتقٗق٘ لمو  وا

 إخالص٘ يف َٗٓت٘

عىن الالعو٦ٔٙ ودرٰ ا لمتارٖ  ٔادتنرافٗا ٔودٖرّا ل جيف 

اوشننيف ف ا٧ربعٍٗٗننات ٔارتى ننٍٗٗات وننَ القننرُ    وننَ ثإٌٖننات 

 ٍّتنننْف مل ٖ نننَ  ا اضننن٘ف كننناُ شتممنننّا ف كدرٖ نننْ ستوننناّ 

    ُ ْ - ٖ توننن٘ بال تنننا  ا در ننن٘ بنننن كنننا  -ٔعمنننٜ عااكننن

وَ كن ورد  ا تااع داِٰدا اذتمٕه  ٖ تقم٘ ا ااٚ العمىٗٛ

   َ  عمٗننننْن ن ٯ كاٌننننت ا رادنننن  كٌننننااك ٌنننناارٚ ف كننننجيف ونننن

ا٥ تما اتف كاُ ٖ را كن ا عمٕونات قونن أُ ٖٮىٯمٳّٗنا عمنٜ     

 ٛ ٕٲقٛ ك ننتشٕ  عمننٜ اٌتوننآ الاالنن   الان٦  بارٖقننٛ داابنن ٔوشنن
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ٔقد اعتندت  » :( 296ص   ٔكشنوْ با ااٚف قاه ف كركتٛ سٗاكْ

أُ أع   عمٜ نعنداا الندرس ٔأ نرٲا الو نر فٗنْ ٔألتى نْ       

ب تا  ودر ن٘ أٔ أقتمنر عمنٜ وردن       وَ وظاٌْ ف٦ أكتو٘

 فنراف بننن أ نتورذ ف  لننف ٔ ننع٘ن ٔأبناه فٗننْ دّنند ا  نتاٗ     

ٕٲلنننٛ سٗجىنننا ٔدننندتف        فأركننناا ا ٤لونننات ا ومٲنننمٛ ٔا مننناار ا ا

ع ٔأااكنن٘ ف التو ٲننلن بننن  ا٥ثنن٦ ٔأقتٍّٗننا لت ننُٕ عٮنندك٘ ف 

ا ناِ  عنَ    لت ُٕ  رٖع  نؾت كدبٲر الرأٙ عنَ بمنيفٚ ٔاختنا    

سذٛف ِاا وا دعنن ث٦بنْ ستنوؽت أٔفٗناٞ سٗجىنا ٥قنٕٓ نؾت ك نر        

ف ٍننت أ نناسوْ ف كننجيف وننَ ا٧ٔقننات ٔأرٝ    .ٖننًٕ ف سٗاكننْ

٧ااٞ أٖنٛ   كٗن  كنإٌا ّٖرعنُٕ ٫ٖقافنْ ٔنبنداٞ كنن ا نتعداا       

مٌٕنْ أسٗاٌنان ٖٔآكرٌٔنْ ؿتٕاقن  دمٗمنٛ       دوٛن بنن كنإٌا ٖقوٲ  

  َ أدمنّي فّٗناف كنإٌا ٖناكرُٔ كمنف ا٧ٖناً        كاُ قد ضنشٲٜ ون

 .بشٕال ٔسٍؽت

 ْعست٘ يًخٝا٠ ٚخًك٘

كاُ  ن٦  الندَٖ النالعو٦ٔٙ وٮندركّا  عٍنٜ اذتٗناٚ ٔو هلنا        

   ُ ٍٖظنر نلّٗنا ٌظنرٚ اٍٖٗنٛ عىٗقنٛ فتنٛف فّنٕ عمنٜ          وٍنا  نوابْف كنا

ٔاأ  ٔنٌتازف مل جتابْن   ُ اار عىنٖقؽت وَ أُ اذتٗاٚ  ٮمقت لت ٕ

   ٙ  ومااكّا ٔمل ك رتعٳْ   ارفّان بن كرٓف  عَ كنن  لنف وتذٍٰونا أ

 288اٌال٥ال قد ّٖٕٙ بْ نؾت و تٍقعاكّاف قاه ف كركتٛ سٗاكْن ص   
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الناٙ أاٲاٌ٘ن نؾت وجنن ِنآ الر٣ٖنٛ ٔأ نارٌ٘ نؾت        ٔل ت أارٙ وا(  $

سٯوٳننٮ بال نرا ٖشننن     ٍٖتّا ٥ٔ َأ ٌظرٚ ادتدٲ ف اذتٗاٚف ٥ أق  عٍد

ارتنل عَن    الٍاظر عَ لوٲّا ٔا٥٥كّان ل خ أ عر أٌ٘ ٔرثت ِناا 

ٙٲ ف نننرٝ بنن٘ن كنننن و نننرٝن أعقنننن اذتٗننناٚ ٔأ٣وننَن بّنننان          ٔالننند

ا     .ٔأ ننناوّٗا ِننناا ا٥ ننناواٞ   ا بورٔضننّن أ نننعٜ نؾت ِٗ مننّن

عٍندٙ    ٔقرباٌّاف أراِا أ ٗمٛ ف  اكّان عرٖقنٛ ف دِٕرِناف  نٕاٞ   

ٞ وَن كننرا ن أ نتشوّا عمننٜ ِنناا   بنر ت ف كننأس وَن  ِنن  أٔ نٌننا  

ن ٔأرٝ أٌّننا ك ننتشيف   ادتّنند ٔالونناهف أرٖنندِا سٗنناٚ العوننٛ      الٕدنْن

      ٘ ا ننتع٦ٞ  ٔالاّننرن سٗنناٚ ٥كٍشنندر اضتنندار اٌٗاِننان بننن ك ننتعم

 .سقٗقتّان ٥ جتىد ف سيفن ٥ٔ كأ  ف باثن

ٔعمننٜ الننرني وننَ اكٲ نناً ٔالنندٙ بادتدٖننٛن ف ٌننْ مل ظتنند        

مٕ دال تْ رتيت رٔ  الدعابٛ ٔالو اِٛف ف كٍاقضّا بؽت ادتدٖٛ

ادتىٗمننٛن بننن باارٌننا   عٍنندٓف فاا ننا  نناثرٌا ا ننالا  ٔا٥بت نناوٛ  

نلّٗنناف مل ٌ ننَ ٌرِوننْن بننن كٍٲننا ضترتوننْف كنناُ أ ننّا ٔ نندٖقّا  

ٌواالْ اذتدٖح ا  ٓم٘ ٔالَو ٳْن ٥ٔ طتشنٜ ونَ كمنرا أٔ     .لٍا

ٖ َ ٖتوٍٜ ٌظرٚ ا٧  ال ٮمإٙ  عوارٚ قد كمدر وٍا  آأف فمي

أ٥ٔآن بن كاُ  تعال٘ ا ت و٭ر الاٙ ٖقاا الرٮٲع ٭ ف ٌوٕسا 

 دٖقّا ٌمٕسّا شتممّا ٔأاّاف كاُ ٖ تو٘ بتقدٖي الٍمح لٍا 

 .٥ ٌردٕٓ ٖٮِ ٔرٍِا عمٜ وا ٔمل ٖ َ
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 ٭ننن٭ن٭ ا٧ ننتا  الننالعو٦ٔٙ صرلتننْ اهلل( وٍا نن  كٍوٗاٖنننٛ      

  ٘ ٗٲَ ونندٖرّا       شتتمونٛف فون بداٖنٛ ال ننتٍٗٗات ونَ القنرُ ا اضن٘ عٮن

لرتبٗننٛ اوشننيفن ثنني ونندٖرّا  لرتبٗننٛ ارعننان ٔوننَ ثنني أ ننوح ونندٖراّ 

 لم ت  ا در ٗٛ ف اوشيفف ُأٔكمت لْ ف كنن ِنآ ا ٍا ن    

ٔلٗات عنندٚف كنناُ عتننرتً الٍنناس عاوننٛن  ٤ٔنيفِننا وّىننات ٔو نن

ال خرٖٛف فالٍاس عٍدٓ  ٕا ٗٛف فقند   ٍّٖٜٔ عَ كعٗيف الٍاس أٔ

ٍٖظنر نؾت    ٥نُ اهلل$كاُ ٖنراٲا ونا دناٞ ف اذتندٖح الشنرٖ        

أد او ي ٥ٔ نؾت  ٕركي ٔل َ ٍٖظنر نؾت قمنٕب ي ٔأ نار    

كننناُ ف س ىنننْ ف كنننجيف ونننَ  ن بنننن#بأ نننابعْ نؾت  ننندرٓ

        َ  ا ٕاقن  ستونّا ٔوٍا نرّا لموقنراٞ ضند بعنض ا٧نٍٗناٞ ا عتندٖ

عمنننٜ سقنننٕال نيفِنننيف كننناُ ٖعتقننند أُ ا تىننن  اذتضنننارٙ ِنننٕ 

تٮ الظمني نؾت  ٔا  نأاٚف كناُ قتُقن    ا تىن  الناٙ ٖ نٕآ العنده    

 ْ كناُف قناه    أبعد اذتدٔان بن ٖتمدٲٝ لْ سٗجىا سنٲن ٔبأٙ ٔدن

ٔكٍت سربّا عمٜ احملاباٚ ستاباٚ "(   298ف كركتٛ سٗاكْ ص  

ٔأ شا  ادتآن ٔأِن الاللوٛ ٔاذتظٕٚف فن٦  رٖعنٛ     ٔٙ الشراٞ

نعىناه قنإٌُ أٔ ندنراٞ     كٮرعٜ ٥ٔ ٔ ٗمٛ كشو ن ف  ا وضنٗت ف 

٘    قاعدٚ فعمٜ  ٔٙ الٗ   ار قونن  ٔٙ اذتادنٛ ٔا٫ع نارففف أوضن

بالعدالٛ س ى٘ن ف٦ حتاون ٥ٔ نضٲف فالعده أسٮٲ كنن ٌظناً   

الوقراٞ ٔقد داٞ ف اذتندٖح    ٔقاعدٚ كن  رعف ٔكٗ  أظمي
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ٙ٭ ف ُ هلي ألٛ ًٖٕ القٗاوٛ(ففف أٔ لنٗ    صاختأا عٍد الوقراٞ أٖاا

 سٗونّان كقٕٖي ا٫ٌ اُ بننيف كواٖتنْ ارتمقٗنٛ ٔالعقمٗنٛ ٔالعمىٗنٛ      

ٔٔضعْ نيف ا ٕض  الاٙ ٖٮقدر بْ ٔغتتي ف نرٓ ٔظتنرٲ   مقنْ    

 "فعوجّا ٔنمثّا؟

 ْػاطات٘ يف أٚقات ايفساغ

كاُ الالعو٦ٔٙ ثرٔبنّا لمىٕ نٗقٜ العربٗنٛ ا٧ نٗمٛف ٔقند      

ْٮ اهلل  ننٕكاّ  سٌٍٕننّا عنابّاف أ كننر أٌٍننا ثا ننا ا ننتٗقظٍا وننَ   ِٔون

انر  العربن٘   أناٌ٘ ال الًٍٕ عمٜ  ٕكْ الر ٗي ِٕٔ ٖنخ نسدٝ

القنندٖيف فقنند ٔدنند ف النٍنناٞ العربنن٘ ثربننّا أ نن٦ّٗ ٖوعننح فٗننْ        

 نندٝ ال ننٍؽت ا اضننٗٛ العالٖننالٚ عمننٜ ٌو ننْ ستننٜ         كرٖننات

ٕٲه     كاات عٍٗآ كدوعاُ أسٗاٌّا وَ فنر   العاثونٛن ٔكأٌنْ حتن

ف ٌّاٖننننٛ عىننننرٓ نؾت نٌ نننناُ كأدٲذننننت بننننن ا ننننتعرت ف اا مننننْ  

قنرت  ونَ وٍٗتنْن    الرقٗقنٛ ٔا شناعر ا رِونٛ كمىنا ا     العٕاثن  

اعننرتا وننراٰرا ف ٌّاٖننٛ   ٔكأٌننْ ٖعمنني أٌننْ ووارقٍننا قرٖوننّاف ٔقنند  

ٔقد بانتتنْ الشنٗخٕ ٛ عمنٜ سنؽت ننرٚ أُ د نىْ مل        -سٗاكْ 

٘ٲف أونا ف         ٖعد ٕٲه نؾت الننااٞ الرٔسن ٖتقوٲن الننااٞ ا نااٙن بنن حتن

فقد كاُ عتمٕ لْ ادتمٕس نؾت ا ندفأٚ ف   لٗال٘ الشتاٞ الإٖمٛ

كعننيٲ راستّننا  عىنناه ا مقننل فوننات وننَ ال  ننتٍاٞك ننر المٗننن ٔن

كننن ركننَ وننَ أركنناُ الوٗننتف فقنند كاٌننت فاكّننٛ الشننتاٞ       
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أٔاٲ أُ أ كنر ٍِنا أُ ِٕاٖاكنْ ِننآ مل     ا وضنمٛ عٍندٓف ٔل نخ   

كقّٗا ف نرّا   ك َ لتمرفْ عَ العواااتف فقد كاُ رد٦ّ ٔرعّا

 .ٔقموّا ٔعى٦ّ

 َسض٘ ٚٚفات٘

ْ فرا ننّا ف الشننّر  ا ننتد٭ٲ ا ننرى عمننٜ الننالعو٦ٔٙ ٔثرسنن   

ن٥ٓ أٌنْ مل ٖنتى َ ونَ  نرفْ عنَ  ن٦كْن        ا٧ يف قون ٔفاكنْن 

و نتمقّٗاف فتنف بنْ     فقد  ّدٓ  قٗق٘ ٖقًٕ ب قتاٞات ِٕٔ ٖمٓم٘

ْٳ لمقٕاعند المنشٗٛ    ا رى بالرني وَ كن وا  ٭كرتٮ وَ اكٲواع

سٗاكْن ِٕٔ ابَ الاوٗ  الشّيفن ٔالردن الٍٲا ح اُ جٓقن    ثٕاه

ا٧ناٖنٛ ا وٗندٚ ٔاوتجناه القٕاعند      ثٍا عنَ كٍنأه  الناٙ ثا نا سندٲ   

ٖت نمن عنيٓ    المشٗٲٛ فّٗا؛ ٔل َ ٥بٮدٲ لمقدر أُ ظتد  و٦ّٗ وا

ٖٔٮٍّن٘ سٗناٚ ا٫ٌ نناُف فقند أ ننٗ  بنداٞ التشننىٲ  ال وندٙف بتٍننا      

ٞٮ         ٌعادتْ ونا  ٖقنار  ال نٍٛ قونن ٔفاكنْف ن٥ٓ أُ سالتنْ كاٌنت ك نٕ

ٕ  ٖٕوننّا بعنند ٖننًٕف ٔأضننشٜ أعظنني وننا      كننر كمىننٛ   ٖ ننرٓ ِنن

أواوْف كناُ قتقنت الناِا  نلٗنْ أٔ ستنٜ ا نتقوالْ ف       # ثوٗ $

ِٔنٕ الردنن القنٕٙ الناٙ مل ٖشنتفٳ ونَ ٔع نٛ  نشٗٛ          الوٗنتن 

أً $اعاِنا كٌنااك    ٔقند  -عٕٖمٛ ثٕاه سٗاكْف كاٌت ٔالدك٘ 

ك ّر المٗال٘ الإٖمنٛن ٔقند كمنن لٗمنّا بٍّارِنان       -# ا ٤وٍؽت

 ٛ ّٔند٭ِا ااٟىناّ    عمنٜ  دوتنْ ٔكموٗنٛ ثمواكنْف كا     قاٟىن  ٌنت كىنا ع٭
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أواً ٔالدٙ ف سيفٚ  ِن   ٔدٛ  اذتٛ ٔفٗٛ شتممٛف كٍا ٌق 

فتتجننن لرداٟننْ ف عنندً ا نناشا  الاوٗنن ؟ أً ضتنناك٘ العقننن   

عمنٜ  ٳنواْٟ فٍ نتدع٘ الاوٗن ؟ ٔكٍٲنا بنالاو  ٌٮن٤ثر         ٔضتنر  

 .ٌرٝ فْٗ ا ٍايف ٔالمٕا  اذتن الجاٌ٘ عمٜ ا٧ٔه فّٕ وا ُكٍا

 َ ا٧كنننن ف ا٧ نننّر ا٧ نننيفٚن  ضنننعوت  نننّٗٲٛ ٔالننندٙ عننن

بعنند ٖننًٕف ا ننتىر ٔضننعْ بالتنندِٕر   ٔأ ننات با٥ضننىش٦ه ٖٕوننّا

عننَ  بنالرني ونَ ورادعننٛ الاوٗن  ٔكٍألنْ النندٔاٞ نؾت أُ اٌقان      

ن ٔاعتىنند عمننٜ الشننرا  ٔس نن  قوننن  ننّر وننَ     ا٧كننن ـتاونناّ 

  َ سٗاكنْ اوتٍن  عنَ  نر  ال نٕاٟن       ٔفاكْف ٔف ا٧ وٕع ا٧ نيف ون

النرأسف   رٖ  أٌْ ظن٭ٲ وٍتم  القاوٛ عال٘ستٜ ا اٞن ٔل َ الن

ٗٲننٛ  ننوا  ٖننًٕ ال ننوت عننَ عىننر ٍٖنناِال الت ننعؽت عاوننّاف   ٔافتننْ ا ٍ

برلتتْ الٕا عٛ ٔأ ن ٍْ ف نٗح دٍاٌنْف ٔأ نيفّا أٔاٲ      كنىدٓ اهلل

ٔقد اقتدٝ بامسْن  ّا" ٭٦س" ا٫ ارٚ نؾت أُ ٔالدٙ كاُ ٖدعٜ

 ٔارتنيف سٗح كاُ كن وَ قموْ ٔعقمْ ٔفعمْ ووعىّا بالمن٦   

ٔا٥ تقاوٛف فقد كاُن ٔوا اهن ٔ ٗوقٜ قدٔٚ لٍنا ضتتناٙ بّنا    

 فٔوشع٦ّ لٍا ٌقتدٙ بٍٕرٓ
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 َٔ َؤيفات٘ 

أ اا٣ٌنننا ف المنننش  ٔالننندٔأَٖ ٔقننند ثوننن  ف ا اوعنننٛ     -0

 ف0939اهلامشٗٛ بدوشيف عاً 

( ٔكٕلنت ثوعنْ و٤  نٛ    0983صلنٛ العر ( ٔقد ثون  عناً ص   -2

 الٕسدٚ لماواعٛ ٔالٍشر بدوشيفف

 ف0985صو الف القٕه ف الٍقد المنٕٙ( ٔقد  در عاً  -3

صوااِ  ٔكراٞ ف ٌشٕٞ المنٛ ٔكدرز وعاٌّٗنا( ٔقند ثون  ف     -4

 ف0989اار ا د بدوشيف 

 0992بدوشيف  -احتاا ال تا  العر  -صو  الٍشاٚ( -5

 2209وعذي ا ااٞ ال تا   اار الرتاخ ٔالجقافٛ عاً  -6

  راف   ٦  الدَٖ الالعو٦ٔٙ

 582ٛ العرب٘ العدا زتم

 َالحع١ :

كٍنننت عنننَ عا نننرٔٓ لونننرتٚ رؿتنننا ٥ كتذنننأ   ال نننٍتؽتن   

 نشٗوٛ  ف عٍدوا عىمنت ف ق ني التمنشٗح  ٔالتندقٗيف المننٕٙ      

الجٕرٚن ٔكاُ ا٧ تا  لمذىٗ  ٖٕدٍّا ب ن س   ٔسٍاُن كرك 

الومىٛ الٕاضنشٛ لندٝ كنن ونَ عرفنْ ٔعىنن وعنْ نٔال تنا          
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 شٗوٛ الجنٕرٚ قند    –الٕسدٚ الاٙ ٌقدوْ الًٕٗ كاٌت و٤  ٛ 

 سقٗقٗناّ  ًن ٔالٗنًٕ قتجنن كٍنالاّ   0983عناً   ٌشركْ ٔٔ عتْ زتاٌناّ 

ٖٔعىنن عمنٜ كقٗنٗي     لمذىٗن  ؿتنا ٖقدونْ ونَ وعمٕونات وّىنٛ دنداّ       

ٔ ننشوٗؽت  ّأكقننٕٖي الم نناُن ادتىٗنن  فادننٛ وا ننٛ لننْن كتابنن  

ونَ العونيف المننٕٙ الناٙ      ٖنااٙ ٔ ناواّ  ٔودر ؽتن ِٔا ِٕ بنؽت ا٧ 

 ىٗ  ف ٍٖيف ار  ادت
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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ

 َكد١َ املؤيف

 

ِننآ كمىننات لنٕٖننٛ ابتنٗننت وننَ كتابتّننا ٌٔشننرِا سوننال      

َ قٕاعنندِا ال تننا  عمننٜ العٍاٖننٛ بمنننتّي ٔكنندارك وننا فنناكّي ونن   

ٔأ الٗوّان ٔكمشٗح وا قد ٖق  وٍّي وَ عجرات ٔأِٔناًف ٔلنٗ    

عمنٜ كاكنن  العربٗننٛن عمننٜ كننن سنناهن أُ ٖ ننُٕ وننَ دّابنناٚ  

المنٛن الرا خؽت ف عمٕوّان ا تضنمعؽت ونَ فٌٍّٕنان احملنٗاؽت     

بأ ننٕهلا ٔفرٔعّننان ل ٍننْ ٥ وعننده لننْ أُ ٖمنني بننأِي قٕاعنندِا    

 ٔ ٖتننوؽت أ ننّر أ ننالٗوّا ف ٖٔتعننرا أظّننر وننااِوّا ف التعننويفن 

ال تابننٛف  لننف لٗننيأ ك٦وننْ وننَ  ننٕاٟ  ارتاننأ ٖٔتٍننالٓ عننَ        

ا٥بتااه ٔالمنٕف ٔن٥ فقد ٍٖأٝ عنَ الومنشٜ أٙ ٌنأٙ ٖٔندٌٕ ونَ      

العاوٗٛ أٙ إٌف ف  ا ا تقر ِاا فن٦ ٖظنٍَ ظناُ أٌٍنا ون  الٍقناا       

الننناَٖ أ نننرفٕا فقاعنننٕا بو ننناا كنننجيف عنننا دنننرت بنننْ أقننن٦ً    

ٍتّين ب٦ كأون أٔ فضن كجونت ٔحتقٗنيفف   ال تا  ٔثاعت بْ أل 

فقد اقتااِي ِاا نؾت أُ عتذرٔا وَ ك٦ً ال تا  المنشٗح  
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الظنناِرن ٔقتٍعننٕا وننَ أ ننالٗوّي ا  ننتقٗي ال نناٟ ف ٔف  لننف وننا  

فٗنْ ونَ كننٍويف لم تنا  بمننتّين ٔ ننرفّي عنَ نكقاٌّنان ٔثٍننّٗي       

عننَ ا ضنن٘ ف كنندارك وننا ٍٖوننن٘ أُ ٖمىننٕا بننْ وننَ و نناٟمّان وننَ  

 مدٔا نؾت ننراّٟي بّا ٔنرِاا عالاٟىّي عمٜ حتمٗمّافسٗح ق

ِنناا ٔلننٗ  ٍٖوننن٘ أُ عتىننن ال تننا  عمننٜ ا تٗننار أدننٕا     

المنتؽت ٔأفمح الٕدّؽت فٗىا ٖ توُٕن ٔقد س نٜ ال نٕٗث٘   

ف والِننرٓ صٔلننٗ  كننن وننا كننرك الومننشاٞ ا ننتعىالْ  اننأ(ف      

٥ ٖشنف ف   ٖٔق ٕ بعض الٍقاا ستٜ ٍٖ رٔا عمنٜ ال تنا  ونا   

تْ  وَ  ٕر ا ا  لشٕٗعّا ف المنات ا٧دٍوٗنٛن   ٦سْ ٔ ش

ٖٔشتد ستٜ ٥ كاٗ  ٌو ْ بأ مٕ  ال ٦ً وا مل ٖ ى  زتا ٓ 

عننَ العننر  بٍمننْ ٔلوظننْفف ِٔننٕ وننا ٥ ٍٖوننن٘ أُ ٖعننٕه عمٗننْف ن      

ٖ ونن٘ أُ ٖ ننُٕ ا ننا  وقٗ ننّا عمننٜ وننا أثننر عننَ العننر  ف        

منٜ  زتا اكّيف ٔقد سدا ا٧ٟىنٛ دّنات ا نا  لٗاون  ال تنا  ع     

نرارِا ٍٖٔ ر ا ت مىُٕ عمٜ وٍٕاهلاف ٔلٗ  ٖ و٘ عمٜ كن 

سننناه أُ ٖقننن  ال تنننا  عمنننٜ ا ونننا  ٔاحملظنننٕر ونننَ ال ننن٦ًن  

ٔادتاٟال ٔا ىتٍ  وَ القٕهن بن ٥ بد هلني ونَ اكت نا  ا م نٛ     

ٔالمنٕٖٛ ؿترادعٛ ك٦ً الومشاٞ  نعرّا ٌٔجنرّان ٔا٥ثن٦ع عمنٜ     

ٞن  لننف ٫س نناُ  أفتننا  التعننويف ٔأ ننالٗ  التننألٗ  عٍنند ِنن٥٤     

ا٧ااٞ ٔنس اً الوٗاُن ٔال تابنٛ باون  ٔ نذٗٛف فن٦ نٍنٜ عنَ       
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أُ ٖ ننُٕ هلنني سنن  وننَ كمننوح كتنن  ا٧ا   ننعرِا ٌٔجرِننان   

قدقتّا ٔسندٖجّان فون٘ ِناا ونا ٖ نّن عمنّٗي ا٧ نا بالمنشٗح         

ونننَ ا٧ نننالٗ  ٖٔنننٕث١ هلننني ا٥ رت ننناا ؿتٍاِذّنننا ٔا٥ نننتّداٞ  

ونَ ا٥ثن٦ع عمنٜ ونا      باراٟقّاف  لف أددٝ عمّٗي ٔأٔ   فاٟندٚ 

 ٖمشح وَ أقٕاهلي ٖٔقًٕ وَ كتاباكّين ٔاهلل ا ٕفيف لممٕا ف

 

 

 0983اوشيف  ا٧ٔه وَ كشرَٖ ا٧ٔه 

  ٦  الدَٖ الالعو٦ٔٙ
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 ايطفٌ املعٛم

 

اعتننناا ال تنننا  أُ ٖمنننوٕا الاونننن الننناٙ صعاقتنننْ( عاِنننٛ 

( بقٕهلي صالاون ا عاال(ن ِٕٔ  اأ ٔ ٕابْ صا عٕال(ف ٧ُ صا عاال

ٔنفتننا فّٗننا عاقننْ ٔاعتاقننْ   أعاقننْ وننَ صأعاقننْ( ٔلننٗ  ف المنننٛ   

 ٔعٕقْ بالتشدٖدف

ٔوجن ِاا قنٕهلي صالشن٘ٞ ا وناع(ن ٔ نٕابْ صالشن٘ٞ ا وٗن (       

 ٧ٌْ وَ باعْ ٖوٗعْن ٔا واع وَ أباعْن ِٕٔ لٗ  ؿتعٍٜ باعْف

ِٔ نننناا قننننٕهلي صالشننننرا ا منننناُ( ٔ ننننٕابْ صالشننننرا    

 وَ أ اٌْ ٖمٍْٗف ا مُٕ(ن ٧ٌْ وَ  اٌْ ٖمٌْٕن ٥

ٔضتننٕ وٍننْ قننٕهلي صوّنناز( ٔ ننٕابْ صوّننٗر( ٧ٌننْ وننَ ِادننْ   

ؿتعٍننٜ أثننارٓن ٥ وننَ أِادننْن فّنناا ؿتعٍننٜ ك ننرف ٍِٔنناك صِنناز(  

 ؿتعٍٜ ثارن فّٕ صِاٟر(ف

ٔكالف قٕهلي صوقاا( ٔ ٕابْ صوقٕا( ٧ٌْ وَ قاآ ٥ وَ 

 أقاآن فّاا ؿتعٍٜ ك رف
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ّان ؿتعٍنٜ ٔاسند   عمٜ أُ وَ ا٧فعاه وا داٞن زتراّا ٔوالٖد

كقٕلننف  ننت الردننن ٔأ تننْ فّننٕ ومننًٕ ٔونن٦ًن ٔ ننقت الدابننٛ        

ٔأ قتّا فّ٘ و ٕقٛ ٔو اقٛ ٔنظت الردن ٔأنظتْ فّٕ ونٗ  

 ٔوناظن ٔ دلت الجٕ  ٔأ دلتْ فّٕ و٭ دٔه ٔو دهف
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 ُا٤ املدتصًَٕٛالى املٛظفني، ٚايع

 

درت أق٦ً ال تا  عمٜ التعويف عَ صكتمنٛ ا نٕظوؽت( ف   

اارٚ أٔ و٤  ٛ س ٕوٗٛ بنن صال ناار(ف ِٔنٕ لون  فرٌ ن٘      أٙ ن

ٖعننخ صكتمننٛ الٕظنناٟ ( النن  كقننًٕ عمّٗننا ا٫اارٚ أٔ ا ٤  ننٛن     

ٔعداِا ٔثوٗعتّا ٔوراكوّان ٔا منامح العربن٘ هلناا ا عٍنٜ ِنٕ      

صا ٦ك( ب  ر ا ٗي ٔفتشّاف ٔقد عرا ِاا المو  ف أأٖنَ  

ٔونن٦ك ا٧وننر ف اذت ٕوننٛ ٔاار عمننٜ ا٧ل ننٍٛ وٍننا  وننَ بعٗنندف 

المنننٛ صقٕاوننْ ٌٔظاوننْ ٔوننا ٖعتىنند عمٗننْ فٗننْ(ف أوننا أ ننن وعٍننٜ       

صكاار( ف الورٌ ٗٛ فّٕ صا٫ثار( فالمو  العرب٘ كىا ٖتضنح  

ألمننيف بننا عٍٜ ا ننراا ٔأٔفنننٜن ٔأدنندر با٥ ننتعىاه وننَ الموننن        

 ا٧دٍيبف ِٕٔ ٖقًٕ وقاوْ ٖٔنخ عٍْف

ٔارز ال تننا  عمننٜ قننٕهلي صأ منناٟ٘ ٔا تما نن٘(  ننَ      

ٖتخمص لعمي أٔ ٍٖقا  لدرا ٛف ٔلٗ  ف المنٛ صأ منٜ( بّناا   

ا عٍٜف ٔوٍّي وَ ٖشدا الماا ٖٔونتح اهلىنالٚ فٗقنٕه صأ مناٟ٘(     

 فٗضاع  ارتاأن ن  لٗ  ف المنٛ لو  كّااف
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أوا صا تما ٘( فّٕ كقٕلف  َ ٖالأه التعمٗي صكعمٗىن٘(  

 بد٥ّ وَ صوعمي(ف

ن فٍقننننٕه فالمننننشٗح ن ّا أُ ٌننننأك٘ ف  لننننف با نننني الواعنننن  

صشتننننتص ٔشتتمننننُٕ ٔوتخمننننص ٔوتخممننننُٕ( وننننَ قٕلننننف 

 صا تص بعمي كاا ٔفْٗ ختمص لْ ٔبْن ن ا اٌورا(ف

ٔقد ا تعىن ال م  صختمص( فقناه القوان٘ ف كراكتنْ    

صٔعمنننٜ ِننناا ونننَ ا تخممنننؽت بعمننني الٍذنننًٕ(ف ٔقننند ٍٖ ننن  نؾت 

ا مدر ٔل َ سؽت اذتادٛ ا ا ٲٛ نلٗنْ ف التعنويف ٔا٥ نا٦ ف    

 ا رتاك٘ ن ا اعتٍيف ا اِ ف كقٕلف ف٦ُ

ٔف المنٛ لو  ك ر لٗ   اٟعّان ٔل ٍْ ٖممح هلاا ا عٍنٜ  

ِٔنٕ صستنص( ا ني الواعنن وننَ صأسمنٜ(ن فون٘ المننٛ صأسمننٜ        

 العمي أسا  بْ نساثٛ كاوٛ(ف
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 ٜٓبغٞ يو ٚجيب عًٝو

 

عت   ال تا  أُ قٕلف صٍٖون٘ لف( ؿتعٍٜ صظت  عمٗف( 

ٕلننُٕ صٍٖوننن٘ عمٗننف(ف ِٔنناا ٥    فٗقٗ ننُٕ ا٧ٔه عمننٜ الجنناٌ٘ ٖٔق  

 ظتٕ ن ٔارتاأ فْٗ قدٖيف

فن صٍٖون٘ لف( وعٍآ ٖ تش  لف ٖٔممح ٖٔتٗ رف ٔلنٗ  ف  

ِنناا وننا ٖٕدنن  ا٧وننر  ننراسٛف كقننٕه ص٥ ٍٖوننن٘ لننف أُ ك ننُٕ     

ثوٗوّا( أٙ ٥ ٖ تش  لف  لنف ٥ٔ ٖمنمحف ٔكقنٕه صٍٖونن٘ لنف أُ      

ف ٔونَ  كوعن  لف( أٙ عت َ  لف ٍٖٔد ن فٗتعندٝ الوعنن بنال٦ً   

ْ     لننف قٕلننْ كعنناؾت     أٙ مل  ٔوننا عمىٍننآ الشننعر ٔوننا ٍٖوننن٘ لنن

 ٖت ّن لْ  لف ٧ٌا مل ٌعمىْ الشعرف

أوا صٔد ( ف  ا  عدٖتْن عدٖتنْ بنن صعمنٜ(ف ٔل نَ غتان١      

وَ ٖقٕه  ص٥ ظت  أُ كوعن( ِٕٔ ٖرٖد صظت  أ٥ كوعنن(ف فىعٍنٜ   

دنناٟال ٔوعٍننٜ الجنناٌ٘ عنندً    ا٧ٔه أُ فعمننف لننٗ  ٔادوننّا فّننٕ ن اّ  

 فعمف ٔاد ن ٥ داٟالف
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ٔغتان١ ال تنا  سنؽت ٖقٕلننُٕ صٖتٕدن  عمٗنف افن  ا نناه(       

بتشنننندٖد ادتننننٗين ٖرٖنننندُٔ  ٖتشننننتي عمٗننننف ٔظتنننن ف ٔصكٕدٲنننن (  

بالتشنندٖد ؿتعٍننٜ ك ننرف كقننٕه صكٕدنن  فنن٦ُ( ن ا أكننن ف الٗننًٕ  

ورٚ ٔاسندٚف ٔونَ ِناا قنٕهلي صٔدن  أِمنْ( بتشندٖد ادتنٗين أٙ         

 ٛ( ِ٘ ا٧كمٛ الٕاسدٚفعٕاِي أكمٛ ٔاسدٚ ف الًٕٗف ٔصالٕدو
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 نًُا ٚطاملا

 

كمىا  ف وعٍنٜ الظنران ٥ٔ بند هلنا عنا كتعمنيف بنْن ِٔنٕ         

دٕابّاف كقٕه  صكمىا داٌٞ٘  الد أكروتْ( ٔغتان١ ال تنا    

سؽت ٖ ررُٔ ن كمىا ن فٗقٕلُٕ  صكمىا  اا ا٫ٌتناز كمىنا  اا     

أدنر العاونن( فتوقنٜ ن كمىنا ن ف ادتىمنتؽت بن٦ دنٕا ف ِٔنٕ ف            

 نن ونَ  انأ الرتاكتنٛف ٔالمنٕا  سناا ن كمىنا ن الجاٌٗنٛن           ا٧

فتقٕه  صكمىا  اا ا٫ٌتاز  اا أدر العاون(ف ٔف التٍالٖن العالٖال ن  

 كمىا أضاٞ هلي وشٕا فْٗ ن قاه الشاعر  

 ا نننننننننناه وننننننننننا أو نننننننننن تْ فمننننننننننٗ  لننننننننننف   

  

 ٔكمىنننننننننننننننا أٌوقتنننننننننننننننْ فا ننننننننننننننناه لنننننننننننننننف 

   

را أوا صثا ا( فّ٘ و٤لوٛ ونَ ن ثناه ن الوعننن ٔ ن ونا ن اذتن         

النناٙ وّنند لنناكر الوعننن بعنند صثنناه(ن ٧ُ الوعننن ٥ ٖنند ن ف     

ا٧ نننن عمننٜ فعننننف كقننٕه  صثا ننا اعتىننندت عمٗننف فخنننالتخ(      

ٔغتا١ ال تا  سؽت ٖقٕلُٕ  ص٥ بد وَ ادتّااك ثا ا عالوت 
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عمٜ الٍذا ( فٗذعمنُٕ صثا نا( ف وٕضن  الظنراف ٔ نٕابْ  ص٥      

ٔارتانأ ف   بد وَ ادتّااك ونا اونت قند عالونت عمنٜ الٍذنا (ف      

 ِاا  اٟ  كجيفف

ٔوجننن صثا ننا( ف زتنن٘ٞ الوعننن بعنندِا صقمىننا( ٔصكجروننا(ن 

كقٕه  صقمىا ٖأك٘ ف٦ُ فٗالٔرٌا ن ٔ ن كجروا ظتٕا ف٦ُ فٗعاٍٗا  

 ن قاه الشاعر 

 فقمننننننننننننت هلننننننننننننا ٥ كٍ ننننننننننننرٖخ فقمىننننننننننننا   

  

 ٖ ننننننننٕا الوتننننننننٜ ستننننننننٜ ٖشننننننننٗ  ٖٔمننننننننمعا   
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 غا٥ل ٚغٝل

 

فا شنّد  ناٟيف ٔأٌنت    ن ا  اقف ا شنّد فا نتّٕاك س نٍْ    

 ا شٕال ٔالشٗيفف

ٔقد  اع بؽت ال تنا  قنٕهلي صِناا وشنّد  نٗيف( بتشندٖد       

الٗنناٞ ا   ننٕرٚ ٔالمننٕا  فٗننْ صِنناا وشننّد  نناٟيف(  لننف أُ        

صا شننّد( ٍِننا ِننٕ النناٙ  نناقف نلٗننْن أٙ ِادننف فوعجننف عمننٜ      

ا ننتٗاقْ فّنننٕ ص نناٟيف(ف أونننا صا شننٕال أٔ الشنننٗيف( فّننٕ ا شننناِد     

 اقّا ا شّد ٔا تّٕاِافٌو ْن أٔ دارستْ ال  ر

 قاه ا تٍيب 

 وننا ٥  بننرال أٔ كننر  ثنناٟر

 ن٥ اٌجٍٗننت ٔلنن٘ فنن٤اا  ننٗيف   

   

ٔن ا  نننأٌف  عىنننن وٍ نننر أٙ عابنننف فالعىنننن  ننناَٟ لنننفف  

ٔال تننا  ٖقٕلننُٕ  صعىننن وشننؽت( بضنني ا ننٗين ٔ ننٕابْ صعىننن     

  اَٟ(ف كقٕه  ِآ أعىاه  اٍٟٛ شتالٖٛن كىا كقٕه  
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ضننن  ونننَ قننندرٓ ٖٔقننند  ف ِننناا  العىنننن ٖشنننؽت  ننناسوْ ٖٔ

مسعتْن ٔالٗاٞ ف أٔه ِآ ا٧فعاه ووتٕسٛ ٧ٌّنا ث٦ثٗنٛن ٔا ني    

 الواعن وٍّا   اَٟ لماسوْن ٔاض  وَ قدرٓ قاا  ف مسعتْف

ٔضتننٕ وننَ  لننف قننٕهلي صِنناا عىننن ستننل بشننرفْ( ٔ ننٕابْ  

أٔ سنا  ف  نأٌْ أٔ سنا  ف و اٌتنْ( ٧ٌنْ ونَ        ْصسا  لشرف

 صسل( الج٦ث٘ف

وف وشنننّد فنننن صلونننت ٌظنننرك نلٗنننْ( ٔدعمنننت  نننن ٔن ا ا نننتٕق

كتور نْن فا شنّد ص٥فنت لمٍظنر( ٥ صومونت( ٔال تنا  ٖقٕلننُٕ       

صوموت( بضي أٔلنْ ٖٔعمىنُٕ سنيف العمني أٌنْ ونَ صلونت( الج٦ثن٘ن         

 فا ي الواعن وٍْ ص٥فت( ٥ صوموت(!
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 ْاٖٝو، ٚبعض

 

اعتاا ال تا  ن ا أراأا أُ ظتىعٕا  ٕ ٕا  وتؽت قمىا 

لٍابنْ وِٕنٕ  أُ ٖومنمٕا بٍّٗىنا بقنٕهلي ن ٌاِٗنف نن         ادتىعتنا ن٥ 

ٖٔقٕلنُٕ  ِناا أاٖن  بنارع ٌاِٗنف عنَ أٌنْ ثوٗن  سنا ال ن ٔلنٗ             

كعويفِي ِاا  مٗىّاف فنن ن ٌاِٗنف ن  ا ني فاعنن ونَ ن الٍّن٘ ن ِٔنٕ            

ٖعننخ ف ا٥ ننتعىاه التعذنن  ٔا٥ ننتعظاًف كقننٕه  ن  النند ردننن      

لد ردن ٌّٗف وَ ٌاِٗف وَ ردن ن ٔك تعىن ا مدر فتقٕه  ن  ا

ردن نف ٔوعٍٜ ِاا أُ  الدّا ناٖٛ فٗىا اكم  بْن فّٕ ٍّٖاك ن  

جبنندٓ ٔنٍاٟننْن عننَ كامنن   ننٕآن ٖٔ وٗننفف ٔدنناٞ ف الومنناٟر 

ٔالننا اٟر ٧بنن٘ سٗنناُ التٕسٗنندٙ ن ٌاِٗننف بننأب٘ القا نني عا ننّا         

ٔرأّٖا ٔثقٛ ن أٙ س وف بْف ٔداٞ ضتٕ وَ  لنف ف قنٕهلي ن  الند      

 ف وَ ردن ن كافٗف وَ ردنن ٔس و

أوا وا ٖرٖدٓ ال تا  فٗعي عٍْ بالقٕه ن ِاا أاٖن  بنارعن    

نؾت أٌْ ثوٗن  سنا ال ن أٔ ن ِناا أاٖن  بناع فضن٦ّ عنَ أٌنْ ثوٗن             

 سا الف
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ٔقد ظت٘ٞ ا تعىاه ن فض٦ّ ن ف وٕض  ك رف كقنٕه ن ِنٕ ٥      

قتمننف سذننرٚ فضنن٦ّ عننَ اار ن أٙ ِننٕ  ٥ قتمننف ا٧قننن ف ٗنن       

 ٌْ ٥ قتمف ٥ ِاا ٥ٔ  اكفقتمف ا٧كجرن ٔسا ن  لف أ

 قاه أبٕ ـتاً  

 لٕ ٖقدرُٔ وشٕا عمٜ ٔدٍناكّي 

     ً  ٔعٌّٕٗي فضن٦ّ عَن ا٧قندا

   

ننن ٔغتانن١ ال تننا  ف ا ننتعىاه ن بعننض ن فننوعض الشنن٘ٞ        

دننالٞ وٍننْ أٔ ثاٟوننٛن ِٔننٕ ا ننني ٥ ٍٖوننف عننَ ا٫ضننافٛف ٖقنننٕه        

ال تننا  ن اعتنندٔا عمننٜ بعضننّي الننوعض ن ٔ ن كمىننٕا بعضننّي           

خا٠ُٕف ٔ ٕا   لف أُ كقٕه ن اعتدٔا بعضنّي عمنٜ    الوعض ن فٗ 

بعنض ن ٔ ن كمىنٕا بعضنّي بعضنّا نف ٔلنف أُ كنأك٘ بالوعنن وونراّا            

 فتقٕه ن اعتدٝ بعضّي عمٜ بعض ن ٔ ن كمي بعضّي بعضّا نف

ٖٔقٕلنُٕ ف أفعناه ا شناركٛ ونج٦ّ ن كقنامسٕا بنؽت بعضنّي         

 نف الوعض ن ٔ ٕابْ ن كقامسٕٓ بٍّٗي 
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 ألٍٚ ١َُٗٚ بض١َُُٗ٘ بفتح ا

 

درٝ عمٜ ن أل ٍٛ ن ا اٖعؽت ن قٕهلي ن وّىنٛ ن بونتح أٔلنْن ٥          

ٖ نناأُ ٍٖاقننُٕ بننْن ن٥ بننالوتحف ٔساكنناِي ف  لننف كتننا     

المنش  فقند رأٖنتّي ن ا  كنرٔا ن ا ّىنٛ ن ف عٍنٕاُ  ن مٕا              

سرفْ ا٧ٔه بالوتحن كٍوّّٗا عمٜ أُ ٥ ٔدْ فٗنْ ننيف الونتح أٔ أُ    

نٛ العالٗٛ ٔل ت أارٙ وَ ٌوْ عمٜ ِاا ٔأٔدونْ  الوتح فْٗ ِٕ الم

 ٔأٔ ٜ بْف

سقٗقٛ ا٧ور أُ ن ا ّىٛ ن بوتح ا٧ٔه ٔكشدٖد ا نٗي الجاٌٗنٛن     

وننَ ومنناار ن ِنني ن ٔهلنناا الوعننن وننَ ا عنناٌ٘ الٍو ننٗٛ وننا ٖتعمننيف        

باذتالُ ٔالقميف سٍّٗان ٔبالام  ٔالقمد ٔا٫رااٚ سٍّٗا ك رف عمٜ 

ا ّىنٛ ن عمنٜ ن ِني بنْ ن              أُ وعذني المنشا  قند قمنر ومندر ن       

ؿتعٍٜ أرااف فقد داٞ فْٗ  ن ِٔىىت بالش٘ٞ أِي ِىّا ن ا أراكْن 

ٖقاه ٥ وّىٛ ل٘ن بالوتح ٥ٔ ِىاًن أٙ ٥ أِي بالف ٥ٔ أفعمْ نف  

 ٥ٔ ِىاً بوتح أٔلْ أٙ ٥ أِي أٔ ٥ أرٖدن كىا ف ا٧ اسف
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ف  ا  ح ِاان ٔا٫رااٚ كعخ ٍِا القمند ٔالامن ن كناُ    

قٕلف ن  ِ  ف٦ُ ف وّىٛن بالوتحن نٌنْ وضنٜ ف قمند     وعٍٜ 

 أٔ وام ف

أونا ن ا كناُ ن ا ّىنٛ ن كنن ن اهلني ن عاونٛن فقٕلنف ن دعمنت             

وّىنن  أُ أكعننرا أسننٕاه العنندٔ ٔأكعقنن   إاكننْ ن ٖعننخ أٌننف        

 دعمت  لف ِىف ٔ نمفف

أوا ا ّي ن ٔا ّىٛ ن بضي ا٧ٔه فّىا ا ني فاعنن ونَ ن أِني ن         

ٗؽت  ا٧ٔه  ا٧ور الشندٖدن كقٕلنف  كنداعٜ    ٔقد ا تعى٦ ؿتعٍ

القًٕ  ّي أٔ وّىٛن أٙ كٍاأا ٧ور  ندٖد ٌناله بّنين ٔوٍنْ قنٕه      

 كأبل  رّا 

   ْ  قمٗننننننننننننن التشنننننننننننن ٘ لمىّنننننننننننني ٖمننننننننننننٗو

  

 كننننننجيف اهلننننننٕٝ ن  ننننننتٜ الٍننننننٕٝ ٔا  ننننننالف   

   

قنناه ا ر ٔقنن٘ ف  ننر  اذتىا ننٛ  ن ٖقننٕه ِننٕ  ننوٕر عمننٜ     

رٔٓ ونَ ا ّىنات ن ٔقناه     الٍٕاٟ  ٔالع٦تن ٥ ٖ اا ٖتأمل عا ٖع

الالشتشرٙ ف ا٧ اس ن ٌٔاله بْ وّي ٔوّىات ن ٔا عٍنٜ الجناٌ٘      

ا٧ونر كضنام  بنْ فٗشننمف ٖٔعٍٗنفف ٔقند دناٞ ف ٌّنر الو٦ننٛ ن            

ووننالعّي ف ا عضنن٦ت نؾت أٌو ننّين ٔكعٕٖمننّي ف ا ّىننات عمننٜ 

كراّٟنني نف ٔقنناه الالشتشننرٙ ف ا٧ نناس ن ٔفنن٦ُ سنن٦ه لمعقنند          
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ف ٔقناه ا ر ٔقن٘ ن ٔاأً  نيٓ عمنٜ كتٗن  ونا        كناا لمىّىنات ن   

ٖ موْ وَ ا ّىات الشاقٛ ن ٔقاه أبٕ سٗاُ ف كتا  الٕ ٖرَٖ  

ن كٍت بالرٙفف ٔابنَ عوناا ون  و٤ٖند الدٔلنٛ قند ٔراا ف وّىنات        

ٔسٕاٟر ن ٔقاه  اس  ا موا   ن مسٕا بالف لقٗاوّي بالعظناٟي    

بنالف أُ ن     ٔا ّىنات ن ٔضتنٕ ونَ  لنف ف وظناُ كنجيفٚ فٗتنوؽت           

ا ّي أٔ ا ّىٛ ن بضني ا٧ٔه ٖعنخ ونا ٖرٖندٓ ال تنا  الٗنًٕ سنؽت         

ٖقمنندُٔ بننْ ا٧وننر النناٙ ٖوننٕى نلٗننف فتتنن٥ٕٓ ٔحتىننن و٤ٌٔتننْ     

ٔكوعتْف ِٕٔ أٔؾت با٥ تعىاه ٔألميف با عٍٜ ا رااف ٔقند فمٲنمت   

القننٕه ف ِنناا ف فمننن عقدكننْ ف زتمننٛ زتىنن  المنننٛ العربٗننٛ      

الونٛ ن أٙ المنوات الن  نمونت عمّٗنا       بدوشيف سٕه ن المنوات الن  

ا٥مسٗنننٛ فأٌاللنننت وٍاللنننٛ ا٧مسننناٞ ٥ٌقااعّنننا عنننَ وٕ نننٕفّا       

 كا ّىٛ ٔا ش مٛ ٔا خالٖٛف
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  تعسفت ايسجٌ ٚأخبازٙ

 ٚتعسفت ب٘ ٚبأخبازٙ

 

 اع بؽت ال تا  قٕهلي صكعرفت عمنٜ الردنن ٔعمنٜ ا٧ونر( ٥     

       ْ أٌّنني   ٖ نناأُ ٖعنندُٔ صكعننرا( ن٥ بّنناا اذتننرا ِٔنني ٖعٍننُٕ بنن

ن ِٔنننٕ  انننأ   كامونننٕا الردنننن فعرفنننٕٓ ٔكوٍٗنننٕا ا٧ونننر فٕقونننٕا عمٗننْن

ٕر ٥ ٖ نناا غتمننٕ وٍنْن كتننا  أٔ  ننشٗوٛ ٔكننالف قننٕهلي         وشنّن

 فصكعرفت نلْٗ( ن ا كاُ وعٍآ أٌف أ وشت كعرفْ فّٕ نيف  اٟ 

ٔالعر  ن ا عٍٕا  لف قالٕا صكعرفت الردن( بتشدٖد النراٞف  

الشن٘ٞ( ن ا أ نوشت   فعدٔا الوعن بٍو ْ أُ سران ٔصكعرفنت  

 كعرفْ بعد ثم ف

ِٔ ننناا كقنننٕه صعرٲفتنننف  ننناسيب فتعرفتنننْ( ٔصعرفتنننف      

 أ وارٓ فتعرفتّا( ِاا ِٕ ا شّٕرف

عمننٜ أُ  نناس  ا مننوا  قنند دنناٞ بننن صعرفتننف بالشنن٘ٞ(        

ؿتعٍننٜ أعمىتننف بننْن أٙ دعمتننف كعرفننْ ٖٔوٍننٜ عمننٜ  لننف قٕلننف    
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صكعرفت بْ( ن ا أ وشت كق  عمٜ سالْ ٔ أٌْن ٔقند دناٞ ِناا    

 ف ك٦ً ا٧ٟىٛف

فونن٘ كمٗمننٛ ٔاوٍننٛ صٔعرفتننْ ؿتننا فٗننْ وننَ الٍونن  ٔارتننيف        

ٔ ننذعتْ عمٗننْ( ٔف ا قاب ننات ٧بنن٘ سٗنناُ التٕسٗنندٙ صأسووننت    

 نع٦وف ٔكعرٖوف ؿتا كأاٝ نلٗف(ف

ٔف كتنننا  صأ ننن٦ال النننٕ ٖرَٖ( ٧بننن٘ سٗننناُ ٌو نننْن ف       

ال نن٦ً عمننٜ وننا ٍٖوننن٘ أُ ظتتىنن  ل اكنن  الر نناٟن صالنناٙ لننْ  

ن ٔرٔاٖننٛ ٔنٌشنناٞن ٔكعننرا بننا٩اا (ف ٔف كتننا   عارضننٛ ٔبٗنناُ

كعنرا بّنَ( ٔقند ك نرر فٗنْ  لنف       ٧ا٧ناٌ٘ صفشركنت بعنيفٙ   

 ٔضتٕ وٍْ ف ٌوح الاٗ  ٔ ٕآف

ٔعمٜ ِاا كقنٕه  صكعرفنت ف٦ٌنّا( ِٔنٕ ا شنّٕرن ٔصكعرفنت       

بو٦ُ(ن ٔقد ك مىٕا بْ كىا ٖقٕه صكعرفنت الشن٘ٞ ٔبالشن٘ٞ(    

 ( ن ا كاُ ؿتعٍآ ف٦ ٔدْ لْفأوا صكعرفت عمْٗ( أٔ صكعرفت نلْٗ

ٔوننَ الونناسجؽت وننَ أكنند  ننٕا  صكعننرا بونن٦ُ( ٔأٌ ننر    

صكعننرا بالشنن٘ٞ( ٥ٔ ٔدننْ لمتورٖننيف بٍّٗىننا بعنند أُ ك منني بّىننا     

 ا٧ٟىٛف

ٔأنر  وَ  لف أُ وٍّي وَ  شح قٕه ال تنا  صكعرفنت   

عمٜ ف٦ُ( بقٕلْ صٔالمٕا  كعرفت نؾت ف٦ُ أٔ ا نتعرفت نلٗنْ   
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و اذ هلناا التمنشٗح الوتنٛن  لنف أُ وعٍنٜ       أٔ اعرتفت نلْٗ( ٥ٔ

 صكعرا عمْٗ( عٍد ال تا  صكعرفْ( أٙ أ وح ٖعرفْ كىا بٍٗاف

أوا وعٍٜ صكعرفت نؾت ف٦ُ ٔا تعرفت نلْٗ ٔاعرتفت نلْٗ( 

ف المنٛ فّٕ صعرفتْ ٌو ٘ أٙ أعمىتْ ونَ أٌنا( فأ نوح ٖعنرفخ     

 ٔوجمْ صاعرتفت لْ ٔكعرفت لْ( أٖضّاف

رفننت بننارتي( كعمىننت بننْ أٔ  ٔل ننَ ِننن ٖمننح قٕلننف صع 

صا عرفننٛ بالشنن٘ٞ( كننالعمي بننْ أقننٕه وٍنن  ِنناا بعضننّي ٔدعننن        

 ٕابْ صعرفنت الشن٘ٞ( ٔصوعرفنٛ الشن٘ٞ( عمنٜ أُ ِناا ٔارا ف       

ك٦ً ا٧ٟىٛ أٖضنّا فون٘ ٌّنر الو٦ننٛ صعمنٜ ننيف وعرفنٛ ؿتعٍنآ         

 ٔوا قمد بْ(ف

ٔف كمٗمٛ ٔاوٍٛ صِنٕ أعنرا بضنررِا فٗنْ ٔأ اِنا( ٔدناٞ       

 ك٦ً التٕسٗدٙ صٖتقدوخ نؾت ا عرفٛ بّا(ف وجن  لف ف

فالرأٙ نقنرارٓ ٔقند رأٖنت ٌنص ا منوا  عمنٜ كعدٖنٛ الوعنن         

 وشداّا بالواٞ أٖضّاف

ِٔ نناا كقننٕه  صكعرفتننْ ٔكعرفننت بننْ( ن ا أ ننوشت كعرفننْ   

ٔصكعرفت نلْٗ ٔا تعرفت ٔاعرتفت نلْٗن ٔكعرفنت ٔاعرتفنت لنْ(    

 ٔعرفت بْ(فن ا أعمىتْ وَ أٌت لٗعرفف كىا كقٕه صعرفتْ 
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 فٛضت إيٝ٘ األَس ٚأدٜت إيٝ٘ احلل

 

ٖمتنننو  عمنننٜ ال تنننا  سٍٗنننّا ا نننتعىاه بعنننض ا٧فعننناهن       

 فٗعدٌّٔا نؾت ووعٕلؽت ِٔ٘ كتعدٝ نؾت ووعٕه ٔاسدف

( ٖقٕلُٕ ن فٕضتْ التمرا ف ا٧ونر ن ٔ نٕابْ صفٕضنت      0ص

التمننرا نلٗننْ( فونن٘ ا مننوا  صٔفننٕى أوننرٓ نلٗننْ كوٕٖضننّا  ننمي   

التٍالٖننن صفٕضننت أوننرٙ نؾت اهلل( ٔقنند ٖقٕلننُٕ    أوننرٓ نلٗننْ(ف ٔف  

صفٕضتْ بالتمرا( ِٕٔ نيف  اٟ  أٖضّاف أوا الوعن الاٙ ٖتعدٝ 

نؾت ووعٕلؽت ف وجن ِاا ا عٍٜ فّٕ ص ٕه( بتشدٖد النٕأف كقنٕه   

ص ٕلتف التمرا ف وال٘( ٔف التٍالٖن صثي ن ا  ٕلْ ٌعىٛ وٍْ(ف 

 ٔالتخٕٖن  ا٫عااٞ ٔالتىمٗفف

 ننننمىتْ الر ننننالٛ( ٔ ننننٕابْ ص ٭ننننٓمىت نلٗننننْ  ( ٖٔقٕلننننُٕ ص2ص

الر الٛ(ف فو٘ أ اس الو٦نٛ صٔ مي نلْٗ الشن٘ٞ فت نمىْ(ف أونا    

الوعننن النناٙ ٖتعنندٝ نؾت ووعننٕلؽت ف ضتننٕ وننَ ِنناا ا عٍننٜ فّننٕ      

 صٌأه( أٔ صأعاٜ(ف كقٕه  صأعاٗتْ الر الٛ( أٔ صٌألتْ نٖاِا(ف
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ٗ  ( ٖٔقٕلُٕ صأِدٖتْ اهلدٖٛ( قٗا نّا عمنٜ صأعاٗتنْ( ٔلن    3ص

ف ِننناا قٗننناس ٔالمنننٕا  أُ ٖقٕلنننٕا صأِننندٖت نلٗنننْ اهلدٖنننٛ( أٔ   

صأِندٖت لنْ اهلدٖنٛ( فونن٘ ا٧ ناس صٔونَ ا ننا  أِندٝ لنْ ٔنلٗننْ        

ِدٖٛ(ف ٔف ا موا  صأِدٖت لمردن كاا بعجت بنْ نلٗنْ(ف فمنٗ     

ف ا٫ِداٞ وعٍٜ صا٫حتاا( ٔس   ٔنفتا فٗنْ وعٍنٜ صا٫ر ناه(    

ذّٕه صأِدٖت ال تا ( بضني  أٖضّاف ٥ٔ كقٕه ف بٍاٞ الوعن لمى

 اهلىالٚن ٔنفتا كقٕه صأِدٙ نل٘ ال تا ( بضي اهلىالٚف

( ٖٔقٕلنننُٕ صأاآ سقنننْ( ٔ نننٕابْ صأاٝ نلٗنننْ سقنننْ(ف ٔف    4ص

التٍالٖن صنُ اهلل ٖأوركي أُ كن٤أا ا٧واٌنات نؾت أِمنّا( ٔالوعنن     

النناٙ ٖتعنندٝ نؾت ووعننٕلؽت ف وجننن ِنناا ا عٍننٜ صٔف( بالتشنندٖد   

أعاننٜ( كقننٕه  صأٔفننآ سقننْ ٔٔٓفننآ ٔقضننآ  ٔصأٔفننٜ( ٔصقضننٜ( ٔص

 ٔأعاآ(ف

( ٖٔقٕلننننُٕ صأ ننننارك ي اذتننننالُ ٔا٧ ننننٜ( ٔ ننننٕابْ    5ص

صأ ارك ي ف اذتنالُ ٔا٧ نٜ( فون٘ التٍالٖنن صٔ ناركّي ف      

ا٧وننٕاه(ن أوننا الوعننن النناٙ ٖتعنندٝ نؾت ووعننٕلؽت ف وجننن ِنناا        

ا عٍٜ فّنٕ ص ناثر(ن كقنٕه صأ ناثركي اذتنالُ ٔا٧ نٜ( فون٘        

 ْ وننننال٘( ٔوجمنننْ صقامستننننْ( فونننن٘ ا٧ نننناس    ا٧ ننناس ص نننناثرك

 صقامستْ ا اه وقامسٛ(ف
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 ٚقف اجلٓد أَاَٞ فعسضتِٗ ٚاحدًا ٚاحدًا

 

اعتننناا ال تنننا  أُ ٍٖاللنننٕا صا نننتعرى( وٍاللنننٛ صعنننرى(      

فٗقٕلننُٕ صا ننتعرى القاٟنند ادتٍنند(ن ٔا٥ ننتعراى ف ا٧ ننن     

 ثم  العرىن ِٕٔ نيف بعٗدف فاٌظر نؾت قٕه ابَ الرٔو٘ 

   ٥ ٖنننننننالاه وتنننننننٜ ا نننننننتبنننننننن ِننننننن٘ العنننننننٗ

  

 عننننننننننننننرى ٖٮىمنننننننننننننن٘ نراٟوننننننننننننننّا ٖٔوٗنننننننننننننند  

   

عمٜ أٌٍا ٌٕا ٍِا أُ ٌشيف نؾت وعٍٜ صأواً( بونتح اهلىنالٚ ف   

ُ ن  قٕلٍنننا صٔقننن  ادتٍننند أوننناو٘(ن فقننند مسعنننت ٌاقننندّا ٖقنننٕه     

ٌ ىنا  أا تعىاه صأواً( ف قٕلنف صٔقن   الند أوناو٘( ٥ ٖعنخ      

نؾت ٔدّنفن  ٔقوتىا ٔدّّا لٕدْن ٔنفتا ٖعخ بالضرٔرٚ أُ ظّرٓ 

 نننأُ ا٫وننناً ف المننن٦ٚ ٔأٔه ونننَ ٌونننْ عمنننٜ ِننناا الننندكتٕر       

وماوٜ دٕاا عضٕ ا ى  العراق٘ ٔقد ك رر وٍْ  لفف قناه  

رلتنننْ اهلل صقنننن  ٔقونننت جتنننآ فننن٦ُ ٔب  اٟنننْ ٔقوالتنننْ ٥ٔ كقنننن    

أواوْ(ف ٥ٔ  ف  أٌْ ٥ عت َ بٍاقد أُ ٖتاب  باسجنّا ٖٔشناٖعْ ف   
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كجوت ٔحتقٗنيف وّىنا ا نتقر    ختا٠ٛ أٔ كمٕٖ ن ب٦ كأون ٔفضن 

الواسح ٔب اٛ عمىنْف كىنا ٥ عت نَ أُ     أواوٛف اعتقاآ وَ 

ك توتٜ ف اذت ي ا عادي ٔسدِان أُ كت  ا٧ا  ٔأأَٖ 

الشننعرن كىننا  كرٌننا نننيف وننرٚف فالمننشٗح أُ قٕلننف صٔقنن         

ادتٍد أوناو٘( ٥ ٖعنخ أٌّني أاارٔا ظّنٕرِي نلٗنف فمني ٖ ٌٕنٕا        

ِناا عمنٜ القرٍٖنٛن ٔالمننٛ ٥ ـتٍن  ونَ       قوالٛ ٔدّنفف فنا عٕه ف   

  لف فاه وَ ا٧سٕاهف

 قاه الور اال وااسّا 

   َ  ٖ نننننننننننُٕ أوننننننننننناً ارتٗنننننننننننن أٔه ثننننننننننناع

  

 ٖٔضننننننننننننر  أ راِننننننننننننا ن ا ِنننننننننننن٘ ٔلننننننننننننت 

   

ٖقنٕه  نُ ا ىندٔ  ٖ ننُٕ أوناً ارتٗنننن ٥ٔ ظتنٕ  أُ ٖعننخ     

بّننناا  ٗنننن قٕونننْ ٔقننند قننناه صٖٔضنننر  أ راِنننا( بضننني اهلىنننالٚف  

عندٔٓ ِٔنٕ ٖااعٍنْ ٖٔعاركنْ قونن      ف ٗ  ٖ تدبر ا قاكن  ٗن 

 أُ ٖٕٓل٘ ن ِاا العدٔ؟ ٔالوٗت ف اٖٕاُ الشاعرف

 ٔقاه العذيف ال مٕل٘ 

 ْ  كتٗننننننننننننن ن ا ا ننننننننننننتقومتْ وننننننننننننَ أواونننننننننننن

  

 ٔنُ ِننننننننننٕ ٔؾت أ ننننننننننعح الننننننننننرأس دافمننننننننننْ
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أف٦ ٖعخ ا تقوالْ  ناسوْ ونَ أواونْ صقونن أُ ٖنٕل٘( أٌنْ       

 أراا ٔدّْ؟ ٔالوٗت ف ا٧ناٌ٘ف

ف العقنند الورٖنند  صٔوننا ظٍننف بٕافنند    ٔقنناه ابننَ عونند ربننْ   

ٖت مي بؽت ٖدٙ الٍيب ن  نمٜ اهلل عمٗنْ ٔ نمي ن أٔ  مٗوتنْفف فّنٕ        

ٖٕثند لقٕونْ ونرٚن ٖٔنتشو  عنَ أواونْ أ نرٝ( ف ٗن  ٖقن           

الر ٕه ن  مٜ اهلل عمْٗ ٔ نمي ن ونَ الٕافند عمٗنْن أٖندٖر ظّنرٓ         

 ِٕٔ ٖ مىْ ٖٔ تى  لْف

 ٌقض وا ٔقد كاُ ل٨ تا   وش٘ الوماً ِاا الرأٙ ف

  ِ  نلْٗ ا٧ تا  دٕاا ف كتابْ صا٥ تدراك(ف

 ِٔ اا ٌقٕه  وشٜ ف٦ُ أواو٘ن فٗ ُٕ ظّرٓ نلٗفف

٘ٵ ستٜ أ نوح أوناو٘ن فٗ نُٕ ٔدّنْ      كىا كقٕه  أقون نل

 نلٗفف
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 تٛفس يو ايػ٤ٞ ٚتٛفس عًٝو

 

كتونننت ننننيف ونننرٚ أٌنننْ ٥ عت نننَ بالٍاقننند أُ ٖقتمنننر ف      

ٌمٕ  ا عنادين بنن ٍٖونن٘ أُ    التخا٠ٛ ٔالتمٕٖ  عمٜ اعتىاا 

ٖأ ا بٍمٗ  عنا دناٞ ف كتن  المننٛ ٔالتو نيف ٔا٧ا  ٔسن        

عا داٞ ف أأَٖ الشعر ٔ ش  الر ناٟن ٔومنٍوات القنًٕففف    

ن  ٥ ٔدننْ دتىننٕا ا عٍننٜ ف المونن  كىننا ٖونندٔ  لننف سٍٗننّا ف        

كجيف وَ الٍمٕ  ا عذىٗٛن ٔونَ ثني كناُ كعٕٖنن كنجيف ونَ       

ٍص ٔا٥ ننتنٍاٞ بننْ عىننا  ننٕآ شتالوننّا   احملنندثؽت عمننٜ ظنناِر النن 

٧ ننٕه اركقنناٞ المنننٛ ٔحتننٕه وعاٌّٗننا ٔكنندرز ا٥٥كّننا ٔا ننت٦ا    

 ثراٟيف كعويفِا بتشٕه العمٕر ٔكعاق  ا٧دٗاهف

وننَ  لننف وننا  ِنن  نلٗننْ بعننض المنننٕٖؽت وننَ نٌ ننار قننٕه        

ال تا  صكٕفر( بتشندٖد الوناٞ ؿتعٍنٜ جتىن  ٔكجنر ٔا٥قتمنار       

زتا ٖننننٛ  نننناٟعٛ ف ا عننننادي فٗننننْ عمننننٜ وعٍننننٜ دنننناٞ ف  ننننٕرٚ 

كالمشا  ٔالتّاٖ  ٔا٧ ناس ٔالم ناُ قناه  ناس  ا٧ ناس      

صٔوَ ا ا  كٕفر عمٜ  ناسوْ رعنٜ سرواكنْ ٔكنٕفر عمنٜ كناا       
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كاُ ومرٔا اهلىٛ نلْٗ(ف فقد قناه ٌاقند ف وعذىنْ صٔكقٕلنُٕ     

كننٕفر فٗننْ النناكاٞ ٔا٥دتّنناان ٔالمننٕا  ٔفننر أٔ كننٕافرن ٧ُ       

 كْفف( ِٕٔ نرٖ فوعٍٜ كٕفر عمْٗ  رعٜ سروا

ٔوٍْ وا  ِ  نلْٗ لنٕٙ ك ر سؽت قاه صقن  كنٕفر عمٗنْ ٥ٔ   

كقننن  كننٕفر لننْ(! ِٔننٕ عذٗنن  ٔلننٗ  ِنناا ٔس نن ن فقنند مسعننت  

ٌاقدّا ٍٖ ر قنٕه القاٟنن صاعرتضنت عمنٜ ا٧ونر( ِٔنٕ أ ِن  ف        

العذ ن أوا قٕه ا عادي صكٕفر عمٜ  اسوْ ن ا رعٜ سرواكْفف( 

ونر كنالف فن ُ لموعنن أ ن٦ّ ٥      فّٕ  ٕرٚ زتا ٖٛن ٔونا ااً ا٧ 

 بد وَ الٕقٕا عمْٗف فن صكٕفر( ف ا٧ ن ؿتعٍٜ ٔفر ٔجتى ف

فقنند س ننٜ  نناس  ا٧ننناٌ٘ عننَ بشننار قٕلننْ صنُ عنندً        

الٍظننر ٖقننٕٙ  كنناٞ القمنن  ٖٔقانن  عٍننْ الشنننن فٗتننٕفر س ننْ(ف   

ٔقننناه ا ركضنننٜ ف أوالٗنننْ صفٗتنننٕفر المنننػت عمنننٜ اذتمننن ( ٔقننناه   

٥ كتننننٕفر القٕكنننناُ ل٬ٌ نننناُ  التٕسٗنننندٙ ف وقاب نننناكْ  صٔهلنننناا

الٕاسد( ٔقد ك رر وٍْ  لف ف الوماٟر ٔالا اٟر ٔوجمْ كجيف 

 عا داٞ عمٜ أل ٍٛ ا٧ٟىٛ كا ر ٔق٘ ٔ ٕآف

كقٕه ن ّا صٔفرت الاعاً فتٕفر( بتشندٖد الوناٞن أونا قنٕهلي     

صكٕفر عمٜ  ناسوْ رعنٜ سرواكنْ( فأ نمْ قٕلنف صٔفرٌن٘ فن٦ُ        

ت عمٗنْ( قناه ا ر ٔقن٘  صٔمل    عمٜ كاا( أٙ ٔفر دّدٙ صفتٕفر

كننٕفرٌٔ٘ عمننٜ وننا أِنني بننْ(ف فنن  ا قمننت صكننٕفرت عمننٜ  نناسيب(     

 عٍٗت أٌف ٔفرت دّدك عمٜ واك قٗي بْ أوٕرٓف
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أوننا كعدٖننْ الوعننن فتمننح بننال٦ً كىننا كمننح بعمننٜف كقننٕه      

صٔفرت لْ الاعاً كٕفيفّا فتٕفر لنْ( ٔا نتعىاه الن٦ً ٍِنا قٗناسف      

( أٙ أ ننونّان كىننا ٌمننت كىننا كقننٕه صٔٔفننر اهلل عمٗننْ الٍعىننٛ

 عمٜ وجمْ ا عاديف

أوا صاعرتى( فتقٕه صاعرتضنت عمنٜ فن٦ُ ٔعمنٜ واِونْ(      

٥ٔ عيٚ ب ٌ نارٓن ٔقند دناٞت التعدٖنٛ بعمنٜ ف كن٦ً ا٧ٟىنٛف        

قاه ابَ دخ ف ارتماٟص صٔ لف أٌْ ٥ اعنرتاى عمنٜ الٍناظر    

فْٗ ٔا تمنوح لنْ(ف ٔقناه ارتوناد٘ ف  نر الومناسٛ صٔقت نَ        

ٖعرتى عمٜ ِاا القٕه(ف ٔقد ك رر وٍّىا  لف كىا عٍدٙ أُ 

 نناع ف كتنن  القنندواٞ وننَ أ ننشا  ا ٍاننيف ٔأربننا  ا ٍنناظرٚ      

ٔالوقّننناٞ ٔأ نننمْ صاعنننرتى الشننن٘ٞ(  نننار عارضنننّا كارتشنننوٛ  

ا عرتضنننٛ كىنننا ف المنننشا ن ٔف سننندٖح  نننراقٛ أٌنننْ عنننرى 

لر ٕه اهلل ن  مٜ اهلل عمْٗ ٔ مي ن ٔأب٘ ب رفف( قاه ابَ ا٧ثنيف    

اعرتى بور ْ الارٖيف فىٍعّىا وَ ا  يف( ٔونَ ثني كقنٕه     صأٙ 

صاعرتضنننننت الارٖنننننيف أُ فننننن٦ُ( ن ا وٍعتنننننْف فوننننن٘ الم ننننناُ      

صا٥عننرتاى ا ٍنن ( ٔكقننٕه كننالف صاعرتضننت الارٖننيف عمٗننْ( ن ا 

سمننت أُ و ننيفٓ ٔقمنندٓف ِٔنناا وٕضنن  صعمننٜ( قٗا ننّاف فأٌننت      

كقننٕه  صعوننت المننٍعٛ( ثنني كقننٕه صعوننت المننٍعٛ عمننٜ المنناٌ (      

ه صكقمٗت ا٧ور( ثي كقٕه صكقمنٗت عمنٜ الردنن أن٦ثنْ(     ٔكقٕ
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كىا داٞ ضتٕ وٍْ ف بنا  ا ٍاقندٚ ونَ ألوناظ اهلىنااٌ٘ ٔكقنٕه       

صأسمٗت  ٥كْ( ثي كقٕه صأسمنٗت عمٗنْ  ٥كنْ( ِٔ ناا ٔأٌنت      

كقننٕه صاكوننيف لننف ارتننيف ال ننجيف( عمننٜ سننؽت كقننٕه صاكوننيف عمٗننْ      

ونننرى ٔنع نننار( ٔونننَ  لنننف قنننٕه ابنننَ دنننخ  صاعرتضنننت عمٗنننْ  

٧سداخ( ن ا ٔافتْ ؿتنا ٖ نرٓن ٔقند دناٞ ف ا عذني الٕ نٗل        ا

 صٔاعرتى لْ وٍعْن ٔاعرتى عمْٗ أٌ ر قٕلْ أٔ فعمْ(فف
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 احلل َؤٜد َٔ ايدٚي١ ٚايسضاي١ َٗدا٠ َٔ صدٜل 

 

دننرٝ عننرا ال تننا  عمننٜ أُ ٖقٕلننٕا وجننن ِنناا ال نن٦ًف    

ٔقنند مسعننت ٌاقنندّا ٖعٗوننْ عمننّٗي ٔسذتننْ أُ ا نني ا وعننٕه ِٔننٕ      

( ووخ عمٜ وا  ٗ  وَ الوعن لمىذّٕهن ِٕٔ صأٖد( بضي صو٤ٖد

اهلىننالٚف ٔكننن فعننن بننخ لمىذّننٕه فقنند قمنند بننْ عنندً  كننر        

الواعننن فنن  ا  كننر ونا سقننْ أُ ٖ ننُٕ فناع٦ّن ِٔننٕ صالدٔلننٛ(    

 ٔق  التٍاقض ِٔاا ٥ ظتٕ ف

أقٕه نُ الوشٕه وَ ال تا  ٔالشعراٞ مل ٍٖ نرٔا ِناان   

ادٕا نلْٗ ف التعنويفن ٔقند   بن أٔ عٕا لْ ف ك٦وّي كمىا است

أ رٌا نيف ورٚ نؾت أٌْ ٥ بد ف التىٗٗال بؽت ا ونا  ٔاحملظنٕر ونَ    

نٖننراا ا٧وجمننٛ وننَ ٌظنني ِنن٥٤ٞ ٌٔجننرِيف ٥ٔ  ننف أُ اكت ننا        

ا م نننٛ المنٕٖنننٛ نفتنننا ٖ نننُٕ بنننالٕقٕا عمنننٜ أفتنننا  التعنننويف       

ٔأ ننالٗ  التننألٗ  عٍنند ِننن٥٤ٞن فّنن٘ الٕ ننٗمٛ ٫س ننناُ ا٧ااٞ      

ُ ٔال تابٛ باو  ٔ ذٗٛ ٔـتٗٗال  شٗح ال ٦ً ٔنس اً الوٗا

 وَ فا دٓن فىىا ٖعال   شٛ ك٦ً ال تا  
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ن قٕه ادتاس  ف كتا  صالعجىاٌٗٛ(ن ٧ٌْ ٖعمي أٌنْ ستنرٔس     0

الٍونٕٚ(  ثني صأعان٘ الٕفناٞ     سذنر  وَ اهلل ٔقٕلنْ ف كتنا  ص  

 وَ أ شابْ ٔالمي وَ قٕاآ( بوٍاٞ أعا٘ لمىذّٕه(ف

صا٧ا  المنيف(  صٔمل ٌر  ٠ّٗا ن٥ قد أكنٜ  ن قٕه ابَ ا قو  ف   2

وَ قون المنيف ا تّأُ بْ( بوٍاٞ أكٜ لمىذّٕهن ٔفنتح النٕأ   

 ف ا تّأُف

ٔلٗ  فٗىا صن قٕه أب٘ دعور ا٫  اف ف صٌقض العجىاٌٗٛ(   3

٘ٲ ووض٥ّٕ هلي( ٔقٕلْ صعٍٕسّا وَ اهلل(ف   كر كُٕ عم

و نىٕع لنْ( أٙ ٥    ن قنٕه ارتوناد٘ ف ص نر الومناسٛ(  صننيف       4

 ٖ ىعْف

ن قٕه ابَ عٍا  ف اٖٕاُ اذتىا نٛ  صٌمنرت ؿتٍمنٕر ٔبنابخ       5

وعننرى  ٔ ننعد ٔدوننارن بننن اهلل ٍٖمننر( أٙ ٌمننرٓ وٍمننٕر      

 ٔابٍا وعرى ٔففف بن اهلل ٌمرٓف

ن قٕه وٍقنا اهل٦لن٘ ف اٖنٕاُ اذتىا نٛ صٔبن٦ٞ لتنن ا٧ٖنااٙ          6

٦ٞ أُ ك نى   ٔأُ ك ى  و٭ٍنّا ٖٮن٤كٜ بنْ ونَ وٮٍٗنن(ن أٙ ونَ النو       

 ٖأكٗف وَ وٮٍٗنف و٭ٍٲّا

 ٔا ٍٗن بضي ا ٗي ِٕ الاٙ أٌاه ا عرٔا ٔداا بالعااٞف

 ِآ حملٛ االٛن ٔلٕ اك   ا اه دت٠ٍا وَ ِاا بال جيفف



 

52 

 

 

 

 ئ تأخرْٞ بهِ زأف١ ٚال ضُٝا إذا غػػتِ

 

مسعت ٌاقدّا ٖٕد  عمٜ ال تا  أ٥ ٖأكٕا بعد ص٥ٔ  ٗٲىا( 

ٕ وننا دنناٞ ف بٗننت اوننر٢ القننٗ  وننَ    ن٥ با نني  ننرٖح عمننٜ ضتنن  

 وعمقتْ ا شّٕرٚ ص٥ٔ  ٗٲىا ًٖٕ بدارٚ دمذن(ف

ٔقننند رٔٙ صٖنننًٕ( ف الوٗنننت بنننادتر ٔالرفننن  ٔالٍمننن ن ٔلنننٕ 

كاُ وعرفٛ ضتٕ صأدن العمىاٞ ٥ٔ  ٗىا عمىاٞ المنٛ( دتنا  فٗنْ   

 ادتر ٔالرف ن ٔاوتٍ  الٍم  عٍد ا٧كجرَٖف

ُ ص٥  نننٗىا( ٔن ا عننندٌا نؾت كتننن  المننننٛ عاونننٛ ٔدننندٌا أ   

ك تعىن ف أ نمٕ  ٖوٗند أُ ونا بعندِا ٔونا قومنّا ٖشنرتكاُ ف        

س ي ٔاسدن ٔل َ ٌمٗ  ونا بعندِا ونَ ِناا اذت ني أٔفنر       

 عا قومّاف

ٔقد أدا  ا٧ٟىٛ أُ ٖم٘ ص٥ٔ  ٗىا( ا ي ٌ رٚ أٔ وعرفٛن 

ٔكتمنننٛ سالٗنننٛ صامسٗنننٛ أٔ فعمٗنننٛ( ٔكتمنننٛ  نننرثٗٛ    نكىنننا ونننر

ٔلٕ وٍ  بعض الٍشاٚ  ٠ّٗا  ٔظران ٔقد درٝ الومناٞ عمٜ ِاان
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وٍْن ف٦ بد ِا ٍِنا ونَ ا٧ نا بقنٕه ابنَ دنخ ف ارتمناٟص         

لٗ  ٍٖون٘ أُ ٖامنيف عمنٜ  ن٘ٞ لنْ ٔدنْ ونَ العربٗنٛ قناٟين ٔنُ         

كنناُ نننيفٓ أقننٕٝ وٍننْ أٌننْ نمننلف ِٔنناا ثننرا وننَ أوجمننٛ الٍشنناٚ  

 ٔك٦ً الومناٞ 

ن ف  ر  ا نخ صٖعذنوخ التّذند ٥ٔ  نٗىا عٍند  ٖند(ن        0

اهلىنن  صٖعذننوخ ا٥عت نناا ٥ٔ  ننٗىا ن ا قننر  المننوح(ن     ٔف 

ٔوننَ كنن٦ً أبنن٘ دعوننر ا٫ نن اف ف صٌقننض العجىاٌٗننٛ(  ص٥ٔ    

 ٗىا ن ا كناُ ا٫ ن٦ً ننيف وعنرٔا(ف ٔقند أعقن  ص٥ٔ  نٗىا(        

 فظرا

ف  ر  ال افٗٛ لمرضن٘ صأسوونت  ٖندّا ٥ نٗىا عمنٜ       – 2

 دعوننر ا٫ نن اف صٔالنندعٕٝ  ننّمٛ ٥ فننرس(ف ٔوننَ كنن٦ً أبنن٘

 نننٗىا عمنننٜ وجنننن ادتنننناس (ن ٔقننند أعقننن  ص٥ٔ  نننٗىا( دننننار       

 ٔزترٔرن ِٕٔ ظرا ف وٕض  اذتاهف

ف  ننر  ال افٗننٛ لمرضنن٘ ص٥ٔ ننٗىا ِٔننٕ راكننن (       – 3

ٔضتننننٕ وٍننننْ ف سا ننننٗٛ المننننواُن ٔوننننَ كنننن٦ً ابننننَ دننننخ ف  

ارتمنناٟص ص٥ ننٗىا ٔالقٗنناس نلٗننْ واٗنن ( ٔقنند أعقنن  ٥ ننٗىا  

شنناٚ صأسنن   ٖنندّا   كتمننٛ سالٗننٛ ٔكننأك٘ اذتنناه ووننراٚ كقننٕه الٍ    

 ٥ٔ ٗىا راكوّا(ف
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ف  ننننر  ال افٗننننٛ لمرضنننن٘ دننننٕا  كننننُٕ وننننا بعنننند   – 4

ص٥ٔ ٗىا( كتمٛ سالٗٛ امسٗٛ أٔ فعمٗٛ ٔقد وضنٜ وجناه اذتالٗنٛ    

ا٥مسٗٛن أوا الوعمٗٛ فقٕه ارتواد٘ ف  ر الوماسٛ ص٥ٔ ٗىا 

ٔقد أضافْ نؾت ونَ عتتىنن نضنافتْ نلنّٗي(ف ٔقند أٌ نر الٍاقند        

  ٔدْ سيففك٦وّا كّاا بنيف

ف  ر  ال افٗٛ لمرض٘ صنُ ف٦ٌّا كرٖي ٥ ٗىا نُ  – 5

أكٗتْ قاعدّا( ٔادتىمٛ بعد ٥ ٗىا  رثٗٛ ٔوجنن  لنف ف سا نٗٛ    

 المواُف

ٔقد أ ار الرضن٘ نؾت أُ ونا بعند ص٥ٔ نٗىا( كالناٙ ٖمن٘       

ص مٕ نننّا( ن ا كننناُ سنننا٥ّ وونننراٚ أٔ كتمنننٛن أٔ كننناُ كتمنننٛ  

  رثٗٛ ٔاقعٛ وٕق  اذتاهف

 بٗاُن عمٜ وا فْٗ وَ كقرٖ  ٔا تمارف  ٔف ِاا
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ال ٜطتكِٝ أَس حت٢ ٜؤاخر املط٤ٞ ع٢ً إضا٤ت٘ ٜٚهافأ 

 احملطٔ بإحطاْ٘

 

مسعت ٌاقدّا ٖعٗ  عمٜ ال تا  قٕهلي صك اكْ عمٜ  ٌونْ(  

ٔظتعن  ٕابْ صك اكْ باٌوْ( ٔسذتْ أُ ِاا الوعن قد عدٙ ف 

الوعن ف التٍالٖن أٔ التٍالٖن ٔا عادي بالواٞن ٔا٧ ن أٌْ ن ا داٞ 

ا عادي وتعدّٖا فران ف٦ ٖمالً وَ ِاا ن٥ ٖتعدٝ ب ٕآ ٔنفتنا  

عتننتر بنن ٙ القننركُ ٌٔننص ا عننادي عمننٜ ا٫ثوننات ٥ عمننٜ الٍونن٘ف      

ٔ نننويف نؾت نٌ نننار صك اكنننْ عمنننٜ  ٌونننْ( ا٧ نننتا  العننندٌاٌ٘ ف    

وعذىنننْ صا٧ اننناٞ الشننناٟعٛ( فقننناه  صٔالمنننٕا  ك نننآ باٌونننْ      

 و٤ا اٚ عاقوْ عمْٗ(ف

ٔالمننشٗح أٌننف كقننٕه صدالٖتننْ عمننٜ فعمننْن ٔدا ٖتننْ عمٗننْن  

ٔكافأكْ عمْٗن ٔعاقوتنْ عمٗنْ ٔك اكنْ عمٗنْن ٔسا نوتْ عمٗنْن       

ٔأثوتْ عمْٗ( كىا كقٕه صدالٖتْ بوعمْ ٔدا ٖتنْ بنْ ٔكافأكنْ بنْ     

ٔعاقوتْ بْ ٔك اكنْ بنْ ٔسا نوتْ بنْ َٔأثوتنْ بنْ( ٔلنٗ  ا نتعىاه         
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 باذترا ا٩ رف ِآ ا٧فعاه بأسد اذترفؽت واٌعّا وَ كمرفْ

فّاا صدالٝ ٔدا ٝ( فقد داٞت كعدٖتّىا ف التٍالٖن بالوناٞ  

ٔسننندِان ٔكنننالف ف اذتننندٖح ٔالمنننشا  ٔوونننراات الرانننن  

ٔأفعاه ابَ القٕثٗٛ ٔا موا  ٔمل قتٍ  ِاا وَ  شٛ كعندٖتّىا  

بعمٜف فو٘ كتا  كمٗمنٛ ٔاوٍنٛ  صفٍذالٖنْ عمنٜ ونا كناُ وٍنْ(        

سٕه اذتدٖح صالمنًٕ لن٘   ٔصأدا ٖف عمٜ نس اٌف( ٔف الٍّاٖٛ 

ٔأٌننا أدننالٙ بننْ( صفوننٗي  ننص المننًٕ ٔادتننالاٞ عمٗننْ بٍو ننْ عننالٵ    

 ٔدن(ف

ِٔاا صكافأ( فقد عدٙ ف المنشا  بعمنٜن ل ٍنْ عندٙ     

 ف أ اس الو٦نٛ بالواٞ ٔعدآ ابَ ا قو  بالواٞ ٔعمٜ كتٗعّاف 

ن ِٔاا صعاق ( فقد عٮندٲٙ ف المنشا  بالوناٞ ٔكنالف ف     

اٖٛ ل ٍْ عٮدٙ ف ٌّر الو٦ننٛ بعمنٜ فقناه    الم اُ ٌق٦ّ عَ الٍّ

صال  ٖجٗ  عمّٗا ٖٔعاق ( ٔكالف ف كت  ادتاس  صكٗن   

ٖعاق  عمٜ ال ّٕ( ٔكالف ف ا موا   صدا ٖتْ باٌوْ  عاقوتْ 

 عمْٗ(ف

ننن ِٔنناا صسا نن  ٔأثننا ( ف ٌّىننا ٖتعنندٖاُ بنناذترفؽتن فقنند  

ٕا( ٔف داٞ ف التٍالٖن صعتا و ي بْ اهلل( ٔصأثابّي اهلل ؿتا قال

 ٌّر الو٦نٛ صسٕ وٕا عمْٗ( ٔصعمّٗا ستا وُٕ( ٔصعمّٗا ٖجٗ (ف
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ننن ٔأوننا صا ٤ا نناٚ( فنناٌظر نؾت كنن٦ً ا٫ونناً الوٗضننأٙ ف   

 كو يف قٕلْ كعاؾت 

ص٥ٔ ٤ٖا اكي بالمنٕ ف أقتاٌ ي( قناه  صبا ٤ا ناٚ عمنٜ    

قتؽت ادتد( ٔك٦وْ ف كو يف قٕلْ كعاؾت صقاه ٥ ك٤ا اٌ٘ ؿتا 

  ص٥ كنشخ ع نرّا ونَ أونرٙ با ضناٖقٛ ٔا ٤ا ناٚ      ٌ ٗت(ن قاه

عمننٜ ا ٍ نن٘( فعنندٲٝ بعمننٜ ف كو ننيف ا٩ٖننتؽت كتٗعننّان ِٔننٕ ٖعمنني 

 سيف العمي أُ التعدٖٛ ف التٍالٖن مل ك َ ن٥ بالواٞف

ِاا ٔقٕلف صك اكْ عمٜ فعمْ( ٖعخ صك اكْ ب نو  فعمنْ(ف   

قابمنننٛ أونننا قٕلنننف صك اكنننْ بوعمنننْ( فالوننناٞ كعنننخ ا قابمنننٛن ٔف ا  

وٍا نننوٛ ٔو افنننأٚن أٙ أُ ا ٤ا ننناٚ أكنننت وقابمنننٛ لموعنننن فّننن٘   

 كٍا وْ ٔك اف٠ْن ٔف ووراات الران  وا ٤ٖكد  لفف
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 ايٛضاط١ ٚايٛاضط١

 

كجر ال ٦ً ف ا تعىاه الواٞ ٔالٕ اثٛ ٔالٕا ناٛ ٔقند   

مسعننت ٌاقنندّا ٍٖ ننر ا ننتعىاه الٕ نناثٛ ٖٔقننر الٕا نناٛ ٔك ننر     

 ٖع  ف

ف ص ننننافرت بالقاننننار( ِنننن٘ بنننناٞ   ُ الونننناٞ ف قٕلنننن نأقننننٕه 

ا٥ ننتعاٌٛ كقٕلننف  كتوننت بننالقمي ٔا عٍننٜ أُ ال تابننٛ ٔقعننت   

 ب لٛ أٔ أااٚ ِ٘ القميف

أونننا صالٕ ننناثٛ( بونننتح النننٕأ فىمننندر صٔ نننل( ك نننرً   

ٔ نننو ف كقنننٕه ٔ نننل الردنننن قٕونننْ ٔف قٕونننْ ٔ ننناثٛ كٕ نننل    

فأ وح ٔ ٗاّا ٖٔ تعىن زتا ّا فٗقاه  ٔ نل فنّٗي ٔ ناثٛ ن ا    

 ٔالعدهفكٕ ل ف اذتيف 

ٍٖٔ ر ا٧ تا  العنٕاورٙ عضنٕ ا ىن  القناِرٙن رلتنْ      

اهلل قٕه القاٟن صكرٔٝ ِآ ا٧رى بٕ اثٛ الٍٕاعيف( ٧ٌْ صلٗ  

دارٖننّا عمننٜ ثرٖننيف العننر  ف كعننويفِي( ٔمسعننت ٌاقنندّا ٍٖ ننرٓ     
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الٗننًٕ أٖضننّان ٧ُ الٕ نناثٛ ومنندر ٔلننٗ  أااٚن ٔف  لننف كمننْ  

ضننن اهلل ٔعٌٕننْن أٔ  ٌظننر ٥ٔ أارٙ أل ننت كقننٕه  مت صتنناس٘ بو  

ؿتٍْ ٔكروْ أٔ كأكد صتاس٘ بوضن ونا بالتنْ ونَ دندف ألنٗ       

الوضننن ٔالعننُٕ ٔا ننَ ٔال ننرً ومنناارف أ٥ كقننٕه كٕ ننل فنن٦ُ    

بٍٍٗننا فننتي المننمح بتٕ نناْ ٔو٤ا ركننْن ألننٗ  التٕ ننل ٔا نن٤ا رٚ   

ومنننندرَٖن ٔوننننا العٗنننن  ف ا ننننتعىاه ِننننآ ا منننناارن ألننننٗ    

ّا ن ا كننناُ قمننند  ا نننتعىاهلا ف وجنننن ِننناا ا٧ نننمٕ   نننشٗش   

 ال اك  نبرا  وا كٕ ن بْ نؾت نٖقاع الوعنف

ٔن ا كاُ ا ى  القناِرٙ قند أقنر قنٕه القاٟنن صبٕا ناٛ       

كننناا( كىنننا قننناه الٍاقننند فنننالف أٌنننْ كننناُ ستنننن ن ننن اه      

ف شننن  عنننَ ن ننن الْن ٔلنننٗ  ا نننتعىاه صالٕ ننناثٛ( ستنننن    

ن ننن اه ونننَ ِنننآ ادتّنننٛف ٔن ا كننناُ الٍشننناٚ قننند ا نننتعىمٕا      

 تعىمٕا صالٕ اثٛ( أٖضّان كابَ دخ ٔأبن٘  صالٕا اٛ(ن فقد ا

سٗاُ التٕسٗدٙ ٔال ٕٗث٘ ٔنيفِي كنجيفف ٔرأٖنت ونَ ٖ نتعىن     

ومدر كٕ ل كنابَ  نٗدٓ ف ا خمنص ن  ٖق ني ا٧فعناه نؾت      

أفعنناه كمننن نؾت ووعٕهلننا بتٕ ننل سننرا ادتننرن ٔأ ننرٝ بنننيف        

 كٕ لف

أوا صالٕا ناٛ( فمني ٖناكر الٍاقند ونَ ا٥ٟنن  نشتّا ننيف         

شاٚ هلان ٔأٌّا أااٚ ٔأ  ن عمٜ بعنض الٍقناا ٔدنْ    ا تعىاه الٍ
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 شتّا فعابٕا قاٟمّا سؽت أ أا بٍص ا عادي صٔا اٛ الق٦اٚ  

ادتِٕر الاٙ ف ٔ اّا( ٔمل ٖتذأ ٔٓ ٔالمنشٗح أُ الٕا ناٛ   

ف ا٧ ن  وٛ اٌقاعنت عنَ وٕ نٕفّا فأٌاللنت وٍاللنٛ ا٧مسناٞ       

ٚ( أٙ فنننالٍص ف كقننندٖر صادتنننِٕرٚ أٔ الننندرٚ الٕا ننناٛ لمقننن٦ا    

ا تٕ اٛ وَ قٕلف ٔ نل ن ا كٕ نل ٔا نتعىاه الٕا ناٛ  عٍند      

الٍشنناٚ بتقنندٖر صأااٚ ٔا نناٛ( قنناه ا ركضننٜ ف أوالٗننْ ص كننر      

فنن٦ُ أُ أبننآ كنناُ الٕا نناٛ بٍّٗىننا( أٙ كنناُ الٕ ننٗلن أٔ       

ا٧ااٚ الٕا اٛ بٍّٗىان ِٕٔ زتا  ٔارت٦ ٛ أُ ا نتعىاه الوناٞ   

ٔأٔفتْ سقْن ف  ا كاُ  ِٕ ا٧فضن ٔا٧ٔؾت وا الت عمٜ ا عٍٜ

ال ٦ً عمٜ ا٧ااٚ أٔ الٕ ٗمٛ ال  مت ٔقٕع الوعنن بّنا  ا نٛن    

 عىد نؾت ا تعىاه الٕ اثٛ أٔ الٕا اٛف
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 ايساضدٕٛ يف ايعًِ

 

مسعننت ٌاقنندّا ٍٖ ننر عمننٜ ال تننا  قننٕهلي ن نُ العننارفؽت       

ٔالضننننالعؽت بوننننٕاثَ ا٧وننننٕر ظتىعننننُٕ ن ٔ ننننو  نٌ ننننارٓ أُ        

ي الواعننن النن  كننده عمننٜ اذتنندٔخ     الضننالعؽت عمننٜ  ننٗنٛ ا نن   

ٔكنناُ ٍٖوننن٘ أُ ٖنن٤كٜ ف و اٌّننا بالمننوٛ ا شننوّٛ النن  كننده    

 عمٜ الجوٕتف ٔف ك٦ً الٍاقد ِاا ٔوا ك٦ٓ ٌظر وَ ٔدٕٓ 

ن عننا  الٍاقنند الضننالعؽت ٧ٌننْ ا نني فاعنننن فىننا بالننْ مل      0

 ٖع  العارفؽت ِٕٔ ا ي فاعن أٖضّاف

خ ف ا٧ ن ف ُ ن ن ا كاُ ا ي الواعن ٖده عمٜ اذتدٔ  2

لْ وٕاض  ٖده بّا عمٜ ا٥ تىرار أٔ الجوٕتن كأُ ٖضاا نؾت 

 فاعمْ أٔ ووعٕلْن ٔنضافتْ لوظٗٛف

فونن٘ قٕلننف  النند وعتننده القاوننٛ و ننتدٖر الٕدننْ  نناو         

ا٧ٌنن ن دنناٞت المننوٛ عمننٜ ا٥ ننتىرار ٖٔعىننن ا نني الواعننن ف    

الظرا ٔادتار ٔا رٔر فٗ ُٕ لنْ ِنآ ا ٍاللنٛ كقٕلنْ كعناؾت      
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الرا نننخُٕ ف العمننني(ن ٔقٕلنننف ن عمننن٘ ونننَ دّابننناٚ المننننٛ            صٔ

ا تضننمعؽت وننَ فٌٍّٕننا احملننٗاؽت بأ ننٕهلا ٔفرٔعّننا ن فأمسنناٞ          

 الواعن ف ِاا كمْ ل٦ تىرارف

ن قنند ٖننأك٘ ا نني الواعننن اا٥ّ عمننٜ الجوننٕت ٔلننٕ أضننٗ           3

نضنننافٛ وعٍٕٖنننٛ كقٕلنننْ كعننناؾت صاذتىننند هلل فننناثر ال نننىٕات       

فقد داٞ فاثر ٔداعنن  نوتؽت    ٔا٧رى داعن ا ٦ٟ ٛ ر ٦ّ(

 لمجوٕتف

ن  ننننشح الٍاقنننند صالضننننالعؽت( بننننا تقَٕٖ ف العمنننني أٔ          4

ا تضننمعؽت وٍننْن ف ٗنن  ٖعٗنن  الضننالعؽت ٧ٌننْ ا نني فاعننن ثنني     

 ٖمششْ با ي فاعن وجمْ ِٕٔ ا تقٕٙ أٔ ا تضم ف

ن قنناه الٍاقنند لننٗ  ف المنننٛ داوننن ٔنفتننا فّٗننا كتٗنننن        5

قت نَ حتٕٖمنّا نؾت  نٗنٛ     ٔسقٗقٛ ا٧ور أُ كن  نوٛ وشنوّٛ  

 فاعن ن ا أرٖد بّا اذتدٔخف

ٔقنند دنناٞ ف التٍالٖننن صٔضنناٟيف بننْ  نندرك( ٔقنند عننده نؾت   

ضاٟيف وَ ضٗيف ِٕٔ الموٛ ا شوّٛف ٔونَ ثني ٖقناه داونن كىنا      

 قٗن ضاٟيفف

فمننٕ أٌنناله الٍاقنند ٌو ننْ وٍاللننٛ ا  تشننارن لٕافننيف ا  تشننيف  

اأ ن ا ِٕٔ ال اك  عمٜ  ٕا  وا رأٝن ٔرفيف ف كوميفٓ بارت
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أكننٜ وٍننْن بعنند كقمٗنن  الننرأٙ فٗننْن ٔدعننن  ننٕا  وننا قالننْ  صنُ    

العارفؽت بوٕاثَ ا٧وٕر ا تضمعؽت وَ اقاٟقّا ظتىعُٕ( ٔأٌ ر 

الضننالعؽت ٧ٌننْ ؿتعٍننٜ ك ننرن ٔلننٕ را نؾت ا ننااٚ ٌو ننّان فضننم      

 الش٘ٞ ٖضم  ضمعّا  واهف ٔف ِاا بٗاُف
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 تًو قض١ٝ ٖا١َ

 

قنٕه القاٟنن صقضنٗٛ ِاونٛ(     قرأت لٍاقد ك٦ونّا ٍٖ نر بنْ    

ٖٔقننٕه صاهلاوننٛ ٍِننا ٔاسنندٚ اهلننٕاً النن  كنند  عمننٜ ا٧رى( ٔن ا    

عدٌا نؾت وا قٗن ف ِآ ا  ألٛ ٔددٌا أُ الٍقاا سٕه صأور ِاً 

 ٔوّي( عمٜ ث٦ثٛ كراٞ 

٧ُ النٍص   ( دٕا  قٕلف أونر ِناً ٔوّني ٥ٔ فنرال بٍّٗىنا     0ص

ّني ا ني   ا ني فاعنن ونَ ِنين ٔا     فاهلناً  عمٜ أُ ِىنْ كأِىنْف   

فاعننن وننَ أِننين ٔقنناه بّنناا ا٧ ننتا   ننمٗي ادتٍنندٙ ٔا٧ ننتا        

 ستىد العدٌاٌ٘ن رلتّىا اهللف

 ٧ٌْ أفمح وٍْف اهلاً( دٕا  الٕدّؽت و  نٖجار ا ّي عمٜ 2ص

قاه بّناا الشنٗ  نبنراِٗي الٗنا د٘ن ٔمل ٖناكر مل كناُ       

 ا ّي ِٕ ا٧فمحف

ِن  نؾت  هلاً( ٔا٥قتمار عمنٜ صا ّني(ن ٔ   ا( وٍ  قٕلف ص3ص

ِاا الدكتٕر وماوٜ دٕاان ٔسذتْ ا تعىاه العنر  صا ّني(   
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ل٨ونننر الشننندٖدن ٔأُ بعنننض ا عنننادي اقتمنننرت عمنننٜ أِىنننْ ن ا  

 أقمقْن ٔدعمت ِىْ ا رى ن ا أ ابْف فىا الرأٙ ف ِاا كمْ؟

( ٌص ا موا  ٔالقاوٕس ٔالتاز عمنٜ أُ ِىنْ كأِىنْف    0ص

ي بْن فىعٍٜ ِىْ ٔداٞ ف الم اُ ِىْ ا٧ور ٔأِىْ فاِتيٲ ٔاِت

هلاً ا ي فاعن ونَ ِنين   ان ا لتمْ عمٜ ا٥ِتىاً بْ كأِىْن ٔ

فّن ف المننٛ ونا قتٍن  زتن٘ٞ ا ني الواعنن ن ا  نح الوعننن أونا          

( بتشدٖد ا ٗي فّ٘ ونَ ِني ن ا ا  كىنا ف صا قناٖٗ (     ٛهلاواص

 ٔلٗ   شٛ ِاا ؿتاٌ  وَ  شٛ  اكف

ا٧ِنني ( قننٕه الومننناٞن ٔوننٍّي  نناس  شتتننار المننشا  ص 2ص

دنإر ف   فا٧ِي( ٔا٧ِي ا ي كوضٗن وَ ِي الج٦ث٘ فن صِي( ن ّا

 المنٛ با عٍٜ ا رااف

( ن ا داٞ فعن أٔ أفعن ؿتعٍنٜ ٔاسند كّني ٔأِنين فون٘      3ص

ا الٖد لوظّا  ٖااٚ كعخ التأكٗند ٔا والننٛن ٔونَ أدنن ِناا قناه       

 فهلاً ِٔاا فرال وا بٍّٗىااالعر  ا ّي ل٨ور الشدٖد ٔمل ٖقٕلٕا 
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 ايعصبا٤ ٚايعاشب١ ٚايعصب١ ٚايهطال١ْ ٚايهط٢ً

 

دننرٝ بعننض الٍقنناا عمننٜ أُ عتذننرٔا وننَ كنن٦ً ال تننا    

المشٗح الماٟ ف ٔعٍدٙ أٌْ ٥ ٍٖون٘ أُ عتىن ال تا  عاونٛ  

عمٜ ا تٗار أدٕا المنتؽت ٔأفمنح النٕدّؽت فٗىنا ٖ تونُٕ فون٘      

  ارتماٟص ٥بَ دخٲ صٔالمنات عمٜ ا ت٦فّا سذٛ( ٔفْٗ صلٗ

ٍٖون٘ أُ ٖٮاميف عمٜ  ٘ٞ لْ ٔدْ ونَ العربٗنٛ قناٟيفف أٌنْ نمنل(ف      

ٔس ٜ ا الِر صٔلٗ  كن وا كرك الومشاٞ ا تعىالْ  اأ(ف 

ٔوننَ ِنناا أُ ٌاقنندّا وٍنن  قننٕه ال تننا  صاوننرأٚ عالبنناٞ( ٔدعننن        

المننننشٗح صع٭ال٭بننننٛ( بالتشرٖننننفف كىننننا أٌ ننننر قننننٕهلي صاوننننرأٚ     

ر  ف ك نن٦ٌٛ( ٔقنناه صِٔنناا عننا غتننال  وننا دننرت عمٗننْ العنن  

ا٥ ننتعىاه ٔالقٕاعنند( كنناافف ٔسقٗقننٛ ا٧وننر أٌننْ ن ا كنناُ ف     

المنننٛ ع٭ننال٭  ٔع٭ال٭بننٛ بوننتح الننالاٙ فنن ُ فّٗننا أعننال ٮ ٔعالبنناٞف فونن٘     

التّناٖ  ل٨ ِننرٙ صقنناه أبنٕ سننامت ٥ٔ ٖقنناه ردنن أعننال  ٔأدننا     

نيفٓ ردنن أعنال (ف ٔدناٞ وجنن ِناا ف ا منوا  ٔف فنر العنٕاً         

ف ٔاستذننٕا لننْ باذتنندٖح صوننا ف ٥بننَ اذتٍومنن٘ اذتمننيب ٔف التنناز

 ادتٍٛ أعال ٮ(ف
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ٔا ننننت رٓ الٍاقنننند صالعننننا  ( أٖضننننّاف ٔف ا٧فعنننناه ٥بننننَ   

القٕثٗننٛ وننا ٤ٖٖنند  زتنن٘ٞ صالعننا  (ف ٔف القنناوٕس ٔالتنناز ضتننٕ    

وٍننننْف ٔكتعننننْ عٮننننالٲا  كعاوننننن ٔعىنننناهف ٔقنننند ٔرا العننننالٲا  ف   

اذتننندٖحف ٔأكنننٜ ا عذننني الٕ نننٗل بنننالع٭ال٭  ٔا٧عنننال  ٔالعنننا  ف    

لف صاورأٚ ك ن٦ٌٛ( ف ٌنْ و نتقٗيف فون٘ القناوٕس      ِٔ اا قٕ

صِٔننن٘ ك نننمٛ ٔك ننن٦ٌٛ ٔك نننٕه ٔو  ننناه( ٔ اا الم ننناُ  

( 02صك نننمٜ(ف ٔدننناٞ وجنننن  لنننف ف ا خمنننص ٥بنننَ  نننٗدٓ ص      

ٔس نننٕا ونننَ  لنننف  ننن راُ ٔ ننن راٌٛ ٔعاشننناُ ٔعاشننناٌٛ 

 ٔ وعاُ ٔ وعاٌٛففف ٔ كرٔا نٌّا لنٛ بخ أ دف

 نوٛ لمىنرأٚ    ٔوٍّي وَ وٍ  صال  ٕه٭(  وٛ لمردن ٔأقرٓ

ٔا٧ ننن أُ ٖ ننتٕٙ ف فعننٕه ا نناكر ٔا ٤ٌننحف ٔدنناٞ ك ننٕه     

 ننوٛ لمردننن ف  ننعر ٥بننَ اذتنن٦ز ِٔننٕ  نناعر دنناِم٘ ن  قنناه   

ص ٮوٗن ك ٕه( ٔالالوٗن بتشدٖد ا ٗي بمٗنٛ التمنيف الضعٗ  

ادتواُ ٔالوٗت ف كتّرٚ أ عار العر  ٔالمنشا  ٔالم ناُف ٔف   

 ِاا بٗاُف
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 سضذ يًٛاقع ٚتٛجل األَس بٓفط٘مل ًٜد ي٘ أبٓا٤ ف

 

كنننرا ِنننآ العونننارٚ ٔأوجاهلنننا ف كننن٦ً ال تنننا ن ٖٔوننندٔ     

 بتأومّا أُ ال اك  قد فارال المٕا  ف وٕاض  ث٦ثٛ 

ا٧ٔه  قٕه ال اك  صمل ٖمد لْ( ٖٔمد وضارع ٔلندف ٔل نَ   

ٍٖون٘ أُ ٖوٍٜ ٍِا لمىذّٕه فٗقاه صٔلد لْ ٔلد( بضي أٔه الوعن 

بوتح ال٦ً ف ا ضنارع كىنا ٖقناه صٔدند(     ف ا اض٘ن ٖٕٔلد لْ 

 بضي أٔلْ ف ا اض٘ ٔصٖٕدد( بوتح ادتٗي ف ا ضارعف

الجاٌ٘  قٕه ال اك  صفرض (ن ٖٔنأكُٕ بالرضنٕم ومندرّا    

لْف ٔلٗ  رض  بنا عٍٜ الناٙ ٖرٖندُٔف فون٘ المننٛ رضن  ادتنٕ ٚ        

رضخّا ك رِان ٔا رضخٛ وا ٖرض  بْ أٙ ٖ  رف ٔرض  لْ 

لٗ يفف قاه اذترٖنرٙ ف ا قاونٛ ا عرٖنٛ صن٥ أٌنْ     وَ والْ أعاآ ا

دي باه الوتٜففف بندرّٖىات رضن  بّنا لنْ(ف ٔالرضنٕم ٔالرضنخٛ       

 ٌقاا لْ(فاالعاٗٛف فالمٕا  أُ ٖقٕه ال اك   صأ عَ لمٕاق  ٔ

الجالح  قٕه ال اك  صكٕجل ا٧ونر(ن ٔلنٗ  ف المننٛ كنٕجل     

ور أٔ كقمندٓ  ؿتجن ِاا ا عٍٜن ٔكاُ المٕا  أُ ٖقٕه صكٕؾت ا٧



 

67 

 

أٔ اضننام  بننْ(ن أوننا كننٕجل ف المنننٛ فىعٍننآ ا نننن وننَ الٕلننٕز       

ؿتعٍٜ الد ٕهف ٔا ٕاجل وَ ِاا ِٕٔ كت  ا ٕجل  ٕضن  الٕلنٕز   

 قاه ثرفٛ 

 رأٖنننننننننننننت القنننننننننننننٕاف ٖنننننننننننننتمذَ وٕادتننننننننننننناّ 

  

 كضنننننننننننناٖيف عٍّننننننننننننا أُ كٕدتّننننننننننننا ا٫بننننننننننننر   

   

 ْٖننتمذَ وننَ أكمننر بتشنندٖد التنناٞ عمننٜ  ننٗنٛ افتعنننن ٔأ ننم 

ت النٕأ كناٞ ٔأانىنتف ٔكٕدتّنا  ا منّان ِٔنٕ ٖعنخ        ٖٕكمذَ أبدل

 كتٕدتّان ٔأ مْ كٕجل فْٗ ن ا ا نف

ٔا٫بر كت  نبرٚ كقربنٛ ٔقنر ف فٍّناك  ٔجل ٔأٔجل ٔأكمنر     

ٔكننٕجلن كمننْ وننَ الٕلننٕز ؿتعٍننٜ النند ٕهف فونن٘ التٍالٖننن صٖننٕجل    

المٗن ف الٍّار ٖٕٔجل الٍّار ف المٗن(ف ٔف ٌّنر الو٦ننٛ صٔدتنت    

ٙ ا مننتف ٔٔلٗذننٛ الردننن  ا ننتْ النناَٖ ٖنند مُٕ  عمٗننْ  ننوّٛ( أ

 عمْٗ ٔوَ ٖتخآ وعتىدّا عمْٗ وَ نيف أِمْف

ف  ا أرات أُ ٖٕض  كن فعن وَ عوارٚ ال اكن  وٕضنعْ   

ٖٕٔق  وٕقعْ قمت  مل ٖٕلد لنْ أبٍناٞ فنأ عَ لمٕاقن  ٔكنٕؾت ا٧ونر       

 بٍو ْ(ف
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 تغًب ع٢ً املهاٜد بايصرب فاخلري َٔ ذيو َأٍَٛ:

 بٖ٘را َا ْصخت 

 

عا  الٍاقد ف برٌازتْ المنٕٙ قٕه ال تا  ن كنمن  فرٖنيف    

عمنٜ فرٖنيف ن ٔصأومنت وٍنْ كناان ٌٔمنشت ب ناا( ٔكنن  لنف           

  شٗح و تقٗين ٥ ٔدْ فْٗ  عرتى أٔ  وّٛ لٍاظرف

أونننا صكنمننن ( فقننند أٔدننن  الٍاقننند أ٥ ٖ نننتعىن ن٥ ف ضتنننٕ  

المٕرٚ ال  داٞ بّا المشا  قاه ادتنِٕرٙ  صٔكنمن  عمنٜ بمند     

ا تٕؾت عمٗنْ قّنرّا( ٔا٧ نن أُ ٖن٤كٜ با جناه لٍٗ نر عمنٜ         كاا

        ٔ عىناه  نوٍٕالْ ٖٔقناس عمنٜ ونا ٖرٖند ونَ أ نواِْن بعند كأومنْن 

الو ر فْٗن ٔصكنم ( عمٜ كوعنف ٔكنده ِنآ المنٗنٛ فٗىنا كنده      

عمْٗف عمٜ ك من  وعاٌناٚ ٔاستىناه وشنقٛف فناٌظر نؾت قنٕه ابنَ        

  عمٗنْ قنرا  نا     ا قو  ص عىٕا أُ قراّا كاُ ومف القراٚ فٕث

فتنٓمنن  عمٗننْ(ف فقنند عنني ابننَ ا قونن  بننن صكنمنن ( عىننا ٥قننآ القننرا  

 الشا  ف ا٥ٌتمار عمٜ القرا ا مفف
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ٔوجمْ ف  لف حتىن ٔجتشي ٔكع ر ٔكمنيف قناه ادتناس     

ف كتابْ ف الٍ اٞ صٔنُ كمي ٔأو ٍْ المي مل ٖاله وعنابّا(  

٥ سمٕه النموٛ فقٕه ال تا  صكنم  فرٖيف عمٜ فرٖيف( ٥ ٖعخ ن

 بادتّد ٔا شقٛف

ن أوا صٌمح بْ( فّٕ  شٗح أٖضنّاف كقنٕه صٌمنشْ ٌٔمنح       2

لْ( ٔوعٍٜ الٍمح ارتمٕ  أٙ نرااٚ ارتيف لمىٍمٕ  لْف ٖٔ ُٕ 

الٍمح بالقٕه ٔالم اُن كىا قاه ا ر ٔقن٘ ف  نر  اذتىا نٛ    

كىا ٖ ُٕ بالعىن ارتنا ن فّنٕ ضند النن ف فن  ا  نح ِناا        

ٖقْ( أ٥ ٖتننأكٜ أُ ك ننأه ن كنناُ ِنناا ٔقٗننن صٌمننح  النند لمنند

الٍمننح بننالقٕه أً بالعىننن؟ ٔن ا ثوننت ِنناا كعنندٝ الٍمننح بالونناٞف    

ٔعمْٗ قٕه ابَ ا٧ثيف ف الٍّاٖنٛ سنٕه صالتٕبنٛ الٍمنٕ ( ن ف نأُ       

ا٫ٌ نناُ بننال  ف ٌمننح ٌو ننْ بّننا ن أٙ بالتٕبننٛ الٍمننٕ ن فعنندٝ     

ٔمل ٖعونْ  بالواٞف ٔقد ٌقن ِاا عَ ابنَ ا٧ثنيف ف الم ناُ ٔالتنازن     

 عاٟ ف

ن ٔأٌ نننر الٍاقننند صأونننن وٍنننْ( ِٔنننٕ أوضنننٜ ف العذننن        3

ٔأ ِن  ف النرابنٛف فقند  كنر الٍشناٚ لنن ن ونَ ن وعناٌ٘ وانراٚف              

ٔكمىا ٌا   الوعن وعٍنٜ ونَ ِنآ ا عناٌ٘ عندٙ بّناا اذتنرا        

لقن٘ ٔا نتقاً ٔعمنيف     ٛقٗا ّان فمنٗ  ف ا عنادي ٌنص عمنٜ كعدٖن     

نناٞ ون  ِناا لقٗنت وٍنْ      ٔكٍ ي ٔعرا ٔأ ا  ؿتَف ٔقد قاه الوم
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دّنندّا ٥ٔ ٖ ننتقٗي وٍننْ أوننرن ٔعمقننت وٍننْ ب ننو  ٔكٍ ننىت وٍننْ   

عمىنّان ٔعرفنت وٍننْ ا٫قنداًن ٔأ نوت وٍننْ ونٍىنّان ٔقند  ننشح       

الشٗ  نبراِٗي الٗا د٘ صكأون وٍْ  نيفّا( بتشندٖد ا نٗين ٔدعنن     

المٕا  صأومت وٍْ  يفّا( ٔالمشٗح وا قاهن فاٌظر نؾت وا داٞ 

ن   ن ارتننيفٮ وٍننْ وننأوٕهن ٔالشننر وٍننْ          088ننن  2ف ٌّننر الو٦نننٛ 

 وأوُٕ ِٔاا الٗن قاث ن ٔلٕ مل عتتر  لف نؾت الٗنف
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 أضفت يفساق٘ ٚع٢ً فساق٘

 

كقمر أف كعدٖٛ صأ  ( ك٦ً كجيفن فقد ا تم  الٍقاا 

كعدٖتننْ بعمننٜ كىننا دنناٞ ف ا عننادي فٗقنناه صأ ننوت عمٗننْ(ن أً      

قاعندٚ الن  ختونٜ    كتذأ  ِاا فٗعدٝ الوعن فنرٔا أ نرٝ ٔال  

عمننٜ كننجيفَٖ أُ الوعننن ن ا عنندٙ ف التٍالٖننن أٔ ا عننادي فننرا 

فمٗ  ٖمالً وَ ِاا أ٥ ٖتعدٝ ب ٕآ ن ا اقتضٜ وعٍنآ  لنف قناه    

لنننٕٙ ف كاكركننْن ٖٔقٕلننُٕ ِنناا عننا ٤ٖ نن  لننْ ٔمل ٖ ننى        

 كعدٖتْ وَ العر  ن٥ بعمٜف

ٔقاه لنٕٙ ك ر  صٖقاه أ   عمنٜ ا٫ٌ ناُ ٔعمنٜ الشن٘ٞن     

   هلىنا( ٔلنٗ  المنٕا  ونا  ِونا نلٗنْف فالمنشٗح أٌنْ ن ا         ٥ أ

أ   ٔسالُ ٔدالع بعمٜ مساعّان ب ٗاال ا٧ور الاٙ كناُ   ٙعد

ستن ا٧   ٔوٕض  اذتنالُ ٔادتنالع فن ُ لنف أُ كعنده نؾت ٌّنر       

ك ننر كقننٕه بننْ عمننٜ القٗنناسن صأ ننوت لوراقننْ ٔسالٌننت لوقنندٓ         

 ٔدالعت  ا أمل بْن أٙ وَ أدن  لف ٔب ووْف

ف  نننر  اذتىا نننٛ ص٥ ك ننن   نننا أرٝ ونننَ    قننناه ا ر ٔقننن٘

 اذترواُ أ   وَ ٖو ٘( ٔقاه وّٗار 
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 أ نننننننوت ذتمننننننني كننننننناُ لننننننن٘ ٖنننننننًٕ بنننننننارال     

  

    ٙ  فأ ردننننننننْ دّننننننننن المننننننننوابٛ وننننننننَ ٖنننننننند

   

 ٔقاه ك ر  

 ن ا أبمنننننننننرٔا سنننننننننال٘ ٔمل ٖأ نننننننننوٕا هلنننننننننا   

  

 ٔمل ٖنننننننننأٌوٕا وٍّنننننننننا أٌونننننننننت هلننننننننني ونننننننننخ   

   

ٔكقٕه صسالٌت عمْٗ( ٔل ٍف كقٕه ن سالٌت لْ أٖضّان فو٘  

اضننرات ا٧ابنناٞ لمراننن   "ٔ ننا وننات  ر قنناً أبننٕٓ عمننٜ قننيٓ      ست

ُٲ سالٌنف       فقاه  ٖا  ر  نمٍا اذتالُ لف عنَ اذتنالُ عمٗنف" ف نأ

عمننٜ الردننن كٕدنن  عمٗننْ ٔدننالع أوننا سالٌننف لننْ فّننٕ رثنناٞ ذتالننْ     

ٔاِتىنناً بننأورٓ ٔومننيفٓن ٔلننٗ  كننالف صسالٌننت لوقنندٓ ٔعمننٜ   

 نٛ أٔ  فقدٓ( ف ٌّىا ؿتعٍٜ ٔاسدفف ِٔ اا صأ وت لونٕات الور 

عمننٜ فٕاكّننا( ٔكقننٕه صأ ننٗت عمٗننْ(ن ل ٍننف كقننٕه صأ ننٗت لننْ(   

 قٗا ّا قاه ا ٕ ٕٙ 

 قتننننننننٕت قننننننننًٕ فنننننننن٦ ٖأ ننننننننٜ هلنننننننني أسنننننننند  

  

  ً  ٔٔاسنننننننننننننننند وٕكننننننننننننننننْ ِنننننننننننننننني ٧قننننننننننننننننٕا

   

ٔضتٕ وَ  لنف صدالعنت لنْ ٔعمٗنْ( بنن قٕلنف ن دالعنت وٍنْ          

ٔب ٗت وٍْ ٔأ وت وٍْ ن ٖٔ توؽت بالف أُ قٕلنف صأ نوت لنْ(     
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ٛ نؾت ونَ ٖقنر  نٕابْ ٤ٖٔكند     عرب٘ فمٗحن ٔلٗ  ِٕ ف سادن 

 شتْن ٧ٌْ قٗاس وٍقاا ٥  أُ فْٗ ل ىاعف ٔلٗ  ف   ٕت 

ا عننادي عٍننْ ننونناهن عمننٜ وننا اردننت عمٗننْ وننَ اذتننر  عمننٜ      

ال نننىاعن ٔا٥ٌمنننراا عنننَ القٗننناس ونننا مل ـتننن  اذتادنننٛ نؾت   

 التٍوْٗ عمْٗف
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 اضتكًٝت بسأٜٞ ٚاضتبدٜت ب٘

 

ونَ صا نتوعن(   غتا١ بعض ال تا  سؽت ٖ ٍدُٔ وا داٞ 

وضنناعوّا نؾت كنناٞ الواعننن وجننن صا ننتقنٲ( ٔصا ننتودٲ(ن فٗقٕلننُٕ        

ٖٯت؛ ب ا نناه الٗنناٞ بعنند النن٦ً ا دنىننٛ ٔالننداه     ٗٯت ٔا ننتودٵ ا ننتقٓم

 ا دنىٛف

ٔالقاعدٚ ف ِاا أُ ٖونف ا٫انناً ف اذتنرا ا ندني ِٔنٕ      

الننن٦ً ف ا نننتقن فٗقننناه صا نننتقَمِمتٮ( ٔالنننداه ف ا نننتودٲ فٗقننناه   

(ن كىا ٖقاه ف نيف ا دني ا نت٭ِ ت٭وٯت ٔا ت٭وٯ ٭نِمتٮف   صا تود٭اٯتٮ

 أوا نا اه الٗاٞ ف٦ ٔدْ لْ الوتٛف

ٗٯٍا( ب اناً ال٦ً ٔنضنافٛ الٗناٞ    ٔضتٕ وَ ِاا قٕهلي صا ت٭َقم

ٍ٭ا( ٔالمشٗح ا ت٭ِقَمِمٍا ٔا ت٭وٯد٭اٯٌاف  ٖٯ  ٔصا ت٭وٯد٭

ٔقنند  نن٠ن الٍاقنند ف برٌازتننْ الٗننٕو٘ عننَ  لننف فنناكر       

 ظت  فّٗا فف ا٫اناً ٔوٍّا ِاا ا ٕضن  ٔسقٗقنٛ   ا ٕاض  ال 

ا٧ور أُ ال ٤اه ٥ ٖتعميف بوف ا٫اناً ٔنفتا ٖتمن بمذٕٞ العر  

نؾت التخوٗ  أسٗاٌّا ب بداه اذترا ا٧ يف وَ الوعن ٖاٞن فأٌنت  
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كقننٕه وننَ صقننصٲ( َقم٭مٯننتن ِنناا ِننٕ ا٧ ننن ل ٍننْ رٮٔٙ عننَ      

ٗٯتٮ أظونننارٙ( كىنننا  كنننرٓ ابنننَ    دنننخ ف العنننر  قنننٕهلي صَقمننن

ٗٯت أظونارٙ ِنٕ ونَ لون           ارتماٟصف قاه ابنَ دنخ صٔوٍنْ قمٲن

 ضنننضن ٔدننناٞ كق٘قمنننصن ٔقننند كه بالمنننٍعٛ نؾت لوننن  َقمننن  

 ٘ا ننتجقا٥ّ لت ننرر اذتننران ٔقننالٕا ك٭َقضٵنن  ٘فأسننالٕٓ نؾت كقضٵنن

ٕ٭ٝ لٗقنن ٭ن ب بننداه الضنناا الجاٌٗننٛ ٖنناٞن كىننا قننالٕا   ِ٭نن الوننا ٙ ن ا 

َ٭ن ٔك٭ى٭ٖاٜ بد٥ّ َٵ بد٥ّ وَ ك٭ظٍ  ونَ ـتانل ٔكقمنٜ بند٥ّ ونَ      كظ

كقمص ٔك رٲٝ بند٥ّ ونَ ك نرٲر٭ عمنٜ أُ ِنآ ا٧وجمنٛ ا  نىٕعٛ        

 حتو  ٥ٔ ٖقاس عمّٗا(ف

ٔقد عقد  ٗوْٕٖ ف كتابْ فمن٦ّ هلنآ ا  نألٛ قناه فٗنْ       

صِنننناا بننننا  وننننا  ننننا فأبننننده و نننناُ النننن٦ً الٗنننناٞ ل راِٗننننٛ  

( فقننٕه 03التضننعٗ ( كىننا  كننرٓ ابننَ  ننٗدٓ ف ا خمننص ص   

ٖٯتٮ بننْ( بنند٥ّ وننَ صا ننت٭ِقَمِمت    ال تننا   ٗٯتٮ برأٖنن٘ ٔا ننتودٵ صا ننتقم

ٗٯت(       برأٖننن٘ ٔا نننت٭وٯد٭اٯت بنننْ( ٥ ٔدنننْ لنننْ ٔوجمنننْ قنننٕهلي  صا نننتنٓم

 ٔ ٕابْ  صا ٯت٭نٯَمِمتٮ(ف
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 ١ْٝ ٚاألٚإ ٚاآل١ْٚاإلْا٤ ٚاآل

 

ٖ جر كت  ا٥ ي ا اكر الرباع٘ الناٙ ثالجنْ سنرا وند     

اُ أ وٍنٛ ٔأو ٍنٛف ٔف   عمٜ صأفعمٛ(ن كقٕه ف كت   واُ ٔو ن 

كت  أاٞ ٔأٔاُ ٔدٕا  أأٖٛ ٔكٌٔٛ ٔأدٕ ٚف ٔف كت   واً ٔنٌناٞ  

أ ونننٛ ٔكٌٗنننٛ ٔف كتننن  ننننرا  ٔرنٗننن  ٔعىنننٕا أنربنننٛ ٔأرنونننٛ    

 ٔأعىدٚف

ٔال تنننا  غتا٠نننُٕ سٍٗنننّا فٗقٕلنننُٕ   صٔضنننعت النننٕراٚ ف 

ا٩ٌٗٛ(ف ٔا٩ٌٗٛ كت  نٌاٞ كأراٖنٛ كتن  رااٞ ٔأ وٗنٛ كتن   وناٞ      

اٞ ٔأ قٗٛ كت   قاٞف فالمٕا  أُ ٖقٕلٕا  ٔأك ٗٛ كت  ك 

صٔضعت الٕراٚ ف ا٫ٌاٞ( ٥ ا٩ٌٗٛ ٥ٔ ا٧ٔاٌ٘ن ٧ُ ا٧ٔاٌ٘ كت  

ادتىنن  ٔقنند دنناٞ ف التٍالٖننن صٖٔانناا عمننّٗي ب ٌٗننٛ وننَ فضننٛ         

ٔأكٕا  كاٌت قٕارٖرا(ف فدلت ا٩ٌٗٛ عمٜ ادتىن ن ٔغتا٠نُٕ   

أٖضننّا سننؽت ٖقٕلننُٕ  صأسضننر وعننف كننن كٌٗننٛ جتنندِا( ٔ ننٕابْ   

صأسضر وعف كن نٌاٞ جتدٓ(ف ٔكن كضاا نؾت ا ونرا ا ٍ نر   

 ٥ ادتى  ا ٍ رف



 

77 

 

ٖٔقٕلننُٕ  صاعتنندت أُ أ ٔرٓ ف ِننآ ا٩ٌٔننٛ وننَ المننوا (ن   

ٖقمدُٔ با٩ٌٔنٛ اذتنؽت ٔالٕقنتف ٔالمنٕا  أُ ٖقٕلنٕا  صاعتندت       

أُ أ ٔرٓ ف ِاا ا٧ٔاُ وَ الموا (ن ٔقند ٖقٕلنُٕ  صِناا ا٧ونر     

  ٔ المننٕا  أُ ٖقٕلننٕا صِنناا ا٧وننر ٥    ٥ ٖتٗ ننر ف كننن كٌٔننٛ(ن 

ٖتٗ ر ف كن سؽت أٔ كن أٔاُ(ن ٔكنن ٥ كضناا نؾت ادتىن     

ا ٍ رف ٔصكٌٔٛ( كت  وٍ ر ٥ وونران ٔكقنٕه  صِناا أٔاُ  لنف     

أٙ ِاا ِٕ الالواُ ا ختص بْ أٔ بوعمْن ٔقد أٌشد اذتذناز بنَ   

 ٖٕ   الجقو٘ قٕه الرادالن غتاث  بْ أِن ال ٕفٛ 

 تدٙ  ٖننننننننننننيِنننننننننننناا أٔاُ الشنننننننننننندٲ فا نننننننننننن  

  

 قننننننننننند لوّنننننننننننا المٗنننننننننننن ب نننننننننننٕاال ساننننننننننني 

   

 لنننننننننننننننٗ  براعننننننننننننننن٘ نبنننننننننننننننن ٥ٔ ننننننننننننننننٍي  

  

 ٥ٔ جبننننننننننننننالار عمننننننننننننننٜ ظّننننننننننننننر ٔضنننننننننننننني 

   

ٔالنننالٖي ب  نننر فونننتح ا ننني فنننرس ٥ ٍٖمنننرا لتعرٖونننْ      

ٔكأٌٗجننْف ٖٔقنناه ردننن سانني بضنني فوننتح ن ا كنناُ قمٗننن الرلتننٛ   

 لمىا ٗٛف ٔالٕضي وا ظتعن عمْٗ المشي وَ  ش ف
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  ايصباح ذٖباٚملا خًصت ايٓٛاٜا ٚأصبح 

 ض١ٜٛ إىل ايبٝت

 

ٖننرا وجننن ِنناا ال نن٦ً فٗىننا ٖ توننْ ال تننا ف ٖٔونندٔ لٍننا   

بتأومننْ أُ ال اكنن  قنند داٌنن  المننٕا  ٌٔننأٝ عٍننْ ف وٕاضنن       

 ث٦ثٛ 

ا٧ٔه  قُٕلننْ ص َمم٭ننت الٍٕاٖننا(ن فقنند دعننن صالٍٕاٖننا( كتعننّا   

لمٍٗٛ ٔالٍٗٛ عمٜ فٳعٯَمٛ ب  ر ف  ُٕن فّ٘ جتى  قٗا ّا عمنٜ  

ٗٲٛ     صٌٗننات( ٔ ُ صفعنن٦ت( ٔلننٕ كنناُ ٔ ٌّننا عمننٜ صفعمٗننٛ( كمننو

ٗٲنننٛن أو نننَ أُ جتىننن  عمنننٜ ٌٕاٖنننا كمنننواٖا ٔب٦ٖننناف ٔنفتنننا    ٔبم

صالٍٕاٖا( كت  ٌٕٖٲٛ كالإاٖا كت  ثٕٖٲٛ ٔمل كرا الٍٕٖٲٛ ف المنٛ 

 بّاا ا عٍٜ ٔف اذتدٖح صنفتا ا٧عىاه بالٍٗات(ف

 الجاٌ٘  قٕلْ صأ وح الموا ( ٔقند ٖقٕلنُٕ صأو نٜ ا  ناٞ(    

٥ٔ وعٍٜ هلاا التعويف ٧ُ صأ وح( وعٍآ ا نن المنوا  ٔكنالف    

 ننوح المننوا  وعٍننٜ فّننٕ  أو ننٜ ن ا ا ننن ا  نناٞف فنن  ا كنناُ ٧ 
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ا نن المننوا  ف المنوا  ِٔننٕ ستنناه ٔالمنٕا  أُ ٖقٕلننٕا أقوننن    

 الموا ٮ أٔ ٥  أٔ اٌوميف أٔ اٌومر أٔ كومرف

  ٞ ف الجالننح  قٕلننْ ص ِوننا  ننٕٖٲٛ( ٔنفتننا ال ننٕٖٲٛ ؿتعٍننٜ ال ننٕا

كقٕه  ق ىٕا ا اه بٍّٗي بال ٕٖٲٛن ِٔاا س ي ٥  ٕٖٲٛ فٗنْ أٙ  

 ٥ اٌماا ٥ٔ عدهف

ٔالمنننٕا  أُ ٖقٕلنننٕا  ص ِونننا وعنننّا(  ٔقننند دننناٞ ف كتنننا   

الوننا ر ٧بنن٘ ثالنن  بننَ  نننمىٛ بننَ عا نني صقننٕهلي ق نني ا ننناه         

بال ننٕٖٲٛ بٗننٍّين أٙ ٌمنن  هلنناا ٌٔمنن  هلنناا ٔقنناه أبننٕ عىننر        

ر  ك اٞ ٖٮششٜ ثٮىاوّا ٖشيف وَ ٔأ ن ِاا أُ ال ٕٖٲٛ عٍد الع

ٕ٭اٖا(        ٔ اْ وجن اذتمقٛن عتىنن عمنٜ ظّنر اذتىنارن ٔادتىن   ٭ن

ٔالجٮىاً المٗ  فال ٕٖٲٛ ف ا٧ ن ك اٞن كارترز ٖار  عمٜ 

ظّننر  الدابننٛن ِنناا ٖٔقنناه اوننرأٚ  ننٕٖٲٛ ن ا كاٌننت كاوننٛ ارتمننيف    

 ٔالعقن ٔأرى  ٕٖٲٛ  و تٕٖٛف

منت الٍٗنات ٥ٔ    فمٕا  قٕه ال اك  أُ ٖقاه  صفمىا  ٭َم

ِ٭وا وعّا نؾت الوٗت(ف  الموا ٮ  ٭
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 أحتاج٘ ٚأحتاج إيٝ٘

 

عمٜ ال تٲنا  قنٕهلي صأستادنْ( فمنشٲشْ بقٕلنْ       أ ا ٌاقدٱ

صأستناز نلٗننْ(ف ٔلننٗ  ِناا نرٖوننّا فقنند ٌ٭وٲننْ عمنٜ  لننف كننجيف وننَ    

ً٭ الٍاقدٮ بالتٍوْٗ عمٜ وا اعتَقد٭ أٌٲْ  الٍٓقااف عمٜ أُ النرٖ ٭ أُ ٖقٕ

صأستادنننْ( ثننني ٖعىننند نؾت ا نننتعىالْ فٗقنننٕه صِٔنننآ    انننأ ِٔنننٕ 

الٍمننٗشٛ وننَ ابننَ  منندُٔ وراِننا نؾت اعتقنناآ بننأُ وننا عتتادننْ    

 ا٧اٖ  ف ال تابٛ ِٕ ا٧لواُظ(!

أقٕه ٥  نف أٌنف ن ا عٮندت نؾت ا عنادٔي ٔدندت٭ أُ العنر ٭       

ٛٳ وا  ٳٗ ٭ وَ ِنآ ا نااٲٚ بناذتران فقنالٕا       قد ا٭ر٭دٕا عمٜ كعدٖ٭

ٔب٘ سادٛ نلْٗن ٔوا أسٕدخ نلْٗف عمٜ أٌ٘ رأٖت استذتٮ نلْٗن 

كننجيفّا وننَ الومننناٞ قنند عنندٲٔا صأستنناز( بٍو ننْف فقنند قنناه ا٫ونناً   

٘ٲ       ٘ٲ وج٦ّ صلٕ استذتٮ بمنمٛ ونا ك٭ع٭ٓمىنتٮ و نألٛ(ف ٔالشنافع الشافع

عننَ ا ننتظّر القننركُ ٔعٮننٔرا٭ بالومنناسٛ ٔس ننَ الوٗنناُف ٔقنناه    

٘ٲ ف رثنناٞ ابننَ دننخ صوننا أستنناز     بٮننرٯاّا نننيف بننرا    الشننرٖ  الرضنن

عوافننْ( ِٔننٕ را نن ٮ القنندً ف ال تابننٛ ٔالشننعرن ٔقنناه ٖٕ نن     
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ٙٲ  نننناس  صألنننن  بنننناٞ( ف بٗننننت لننننْ صعتتادننننْ القننننار٢ٮ       الو٭َمننننٕ

ٔال اوعُٕ(فف ٔقاه ابَ عٍؽت  أٌنا كالناٙن أستناز ونا عتتادنْ       

فأنٍ٭يٯ اٮعاٟ٘ ٔالجٍاٞ الٕاف( أٙ أٌا كا ي ا ٕ ٕه الاٙ ٖوتقر 

ف ٔا تعىن صأستادْ( أٖضّا ا٫واً الموٲاُ ف نؾت الممٛ فٗتاموّا

ٙٲ ف اٖوادنننننٛ       كتابننننْ صن ننننعاا الننننرانوؽت( ٔاهلننننٕرٖخ المنننننٕ

القاوٕسف فىا الرأٙ ف خترٖر كعدٖٛ صأستاز( بٍو ْن  ٦فّا  ا 

 داٞ ف ا عاديف

الننرأٙ أُ ٖٮشىننن قننٕهلي صأستادننْ( عمننٜ التضننىؽتف ٔوعٍننٜ     

ٖ٭ت٭نننْف  التضنننىؽت أُ كٮشنننر  فعننن٦ّ وعٍنننٜ فعنننٕن ك نننر      ْٳ ك٭عٯدٳ فتعدٲٖننن

ٔالنرىٮ وٍْ أُ جتى  لموعن اُ شر  وعٍآ ا٧ م٘ ٔوعٍٜ الوعن 

ا٩ ننرف فنن  ا قمننت استذننت نؾت ا نناه قمنندت أٌننف قنند افتقننرت      

نلْٗن ٥ٔ  ٘ٞ نيف  لفن فن  ا أ ٯنربٯت٭ْ أٔ ضنىٍٲتٯْ وعٍنٜ صك٭آمونْ      

أٔ التى تْ( فعدٵٖتْ بٍو ْ كىا ٖتعندٲٝ ِنااُ الوعن٦ُن كناُ     

٘ٲ صلٕ استذتٮ بممٛ وا كعٓمىت و ألٛ( أٌْ لنٕ استناز   قٕه ا لشافع

نؾت بمننمٛ فالتى ننّا ٔك٭َآموّننا ٔ ٮنننن بننالفن  ننا كعٓمنني و ننألٛن       

٘ٲ  صوننا أستنناز بٮننرٯاّا أٙ وننا    ٔكننالف وعٍننٜ قننٕه الشننرٖ  الرضنن

افتقر نؾت بٮرٯاٴ ٖمتى ْ نيف بٮنراٳ عوافنْف ِٔ ناا قنٕه ابنَ عنٍؽت       

لمننمٛ ٖتآموّننا كىننا ٖتآمنن   صأٌننا كالنناٙ( أٙ أٌننْ ووتقننر نؾت ا 

 ا يٮ ا ٕ ٕه  َمت٭ْف ٔكاا اذت ي ف الواق٘ف
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ٔعمننٜ ِنناا كنناُ قٕلننَف صاستذننت ا٧وننر٭(  ننشٗشّا بّنناا       

ُٲ صأستاز(  ٘ٵ أٔ الشرٖ ٭ الرض٘ أ ا عٍٜن ٔن٥ٓ فّن ٖوٕت الشافع

ٖ٭ت٭ع٭نندٵٝ بنناذتراف ٔوننَ أراا ا٥ ننتالااٚ  فقنند عقنندتٮ فمنن٦ّ عمننٜ 

( 0982المنٛ العربٗٛ صالعندا ا٧ٔه عناً   التضىؽت ف زتمٛ زتى  

 ٔف ِاا بٗاُف
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 اخلضس٠ ٚاخلضس ٚاخلضسا٤ ٚاخلضساٚات

 

ارتضرٚ ف ا٧ ن ومندر لمنُٕ ا٧ ضنر كال نىرٚ لمنُٕ      

ا٧ ننٕا ٔالمننورٚ لمننُٕ ا٧ ننورف ٔك ننتعىن العاوننٛ ن ارتضننرٚ ن         

بضني ف ن ُٕ ٔجتىعّنا عمنٜ ن  ضنر ن بضني فونتحف ٔا نتعىاه           

٥ نونننار عمٗنننْف فقننند ا نننتعىمت العنننر  ن       العاونننٛ ِننناا  نننشٗح 

 ارتضرٚ ن لموقٕه ارتضر فقاه ر٣بٛ 

 ن ا  ننننننننننننننننننن ٌٕا  نننننننننننننننننننٍٛ س ٕ نننننننننننننننننننّا

  

 ك كننننننننننننن بعنننننننننننند ارتضننننننننننننرٚ الٗوٗ ننننننننننننا   

   

ٔال ننٍٛ اذت ننٕس النن  كأكننن كننن  نن٘ٞفف أوننا ال تننا    

فٗ نتعىمُٕ لمذىن  ن ارتضنار ن بضني ارتناٞ ٔارتضنرٔات بضني            

 ٔدننْ لننْفف ارتنناٞن ٔبننأل  ٔاسنندٚ بعنند الننٕأ ٔك٦ِىننا  اننأ ٥  

ٔالنناٙ دنناٞ ف المنننٛ ِننٕ ن ارتضننرٚ ن ٔادتىنن   ضننر كنرفننٛ          

ٔنننران ٔارتضننراٞ ٔادتىنن  ارتضننرأات بوننتح ارتنناٞ ٔبننألوؽت  

 ٔاسدٚ بعد الراٞ ٔأ رٝ بعد الٕأف
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ٔقد داٞ ن ارتضراٞ ن ف اذتدٖح قاه الر ٕه ن   ن  لٗ      

ف ارتضننننرأات  نننندقٛ ن ٔارتضننننرأات كتنننن  ارتضننننراٞ             

لمننشراٞ ٔالواشننأات كتنن  الواشنناٞن   كالمننشرأات كتنن  ا 

ٔارتضنراٞ ف ا٧ نن  نوٛ ٔلنٕ بقٗنت كنالف دتىعنت  عمنٜ ن           

ارتضر ن بضي ف  ُٕ كىنا جتىن  اذتىنراٞ عمنٜ اذتىنرف ن٥       

أٌّا ا تعىمت ا تعىاه ا٧مساٞ فذىعت كتعّا با٧ل  ٔالتناٞففف  

فارتضنننرأات ا نننتعىاه  نننشٗح و نننتقٗين ِٔننن٘ بونننتح ا٧ٔه     

 ٔأ رٝ بعد الٕأف ٔبألوؽت أل  بعد الراٞ

ٔقنند دنناٞ ن ارتضننرٚ ن بوننتح ف  ننر ٔادتىنن  ارتضننرات         

ِىنننا وجنننن ارتضنننرٚ   كىنننا دننناٞ ارتضنننارٚ بضننني ا٧ٔه ٔلٗ نننا  

 ٔارتضراٞ  ٕٗعّاف

أونننا ارتضنننار بضننني ا٧ٔه أٔ ك نننرٓ ٔارتضنننرٔات بضننني  

 ا٧ٔه ٔأل  ٔاسدٚ بعد الٕأف ف٦ ٔدْ لْ الوتٛف
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 زأٜت ْفظ ايسجٌ

 

ال تنننا ف ٔالنننٍو  ونننَ ألوننناظ  كنننراا ِننناا ا٧ نننمٕ  عٍننند

التٕكٗنندف ٔالقاعنندٚ أُ ٖتننأ ر التٕكٗنند عننَ ا ٤كنندن فٗقنناه  

 رأٖت الردن ٌو ْفف ٔقد ا تجٍٕا وَ  لف عاوٛ ٔكتٗعّاف

كقٕه  رأٖت عاوٲٛ الالاٟرَٖ ٔكتٗ ٭ القنااوؽتن كىنا كقنٕه     

رأٖت الالاٟرَٖ عاوتّي ٔالقااوؽت كتنٗعّي عمنٜ أُ قنٕه العنر       

ُٛ القًٕ ٔأ َٛ الٍّنار ِنٕ        داٞ عاو  أا عاونٛ ا ناه ٔبقن٘ وعٍنا عاون

 ا٧كجر كىا أ ار نلْٗ ا٫واً الشافع٘ ف ا ٕاِ  الوتشٗٛف

مؽت دكىا ا تجٍٕا لو  ك٦ ٔكمتاف كقٕه رأٖت ك٦ الر

ٔكمتننا ا ننرأكؽت كىننا كقننٕه رأٖننت الننردمؽت كمّٗىننا ٔا ننرأكؽت     

 كمتّٗىاف

ون   ٔأٌ ر ا٧ تا  ستىد العدٌاٌ٘ قٕه ال تا  ن دناٞ ٌ   

الردن ن فقاه ف وعذىْ  ٖٔقٕلُٕ داٞ ٌون ٮ الردننن ٔالمنٕا      

داٞ الردن ٌو ْ ٧ُ كمىن  ٌون  ٔعنؽت ن ا كاٌتنا لمتٕكٗند      

 ٔد  أُ ٖ وقّىا ا ٤كدنف
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عمٜ أُ وَ ا٧ٟىٛ وَ أدا  كقدٖي الٍو  ٔالعؽت وَ ألوناظ  

التٕكٗدف قاه ا٫واً المواُ ف راٲٓ عمٜ ا٧مشٌٕ٘  ن ٖٔراٮ عمْٗ 

 ٞ ٌ٘ ٌونن ٮ  ٖنند ٔعننؽتٮ عىننرٔ أٙ  اكّىننا ن أٙ أُ ِنناا           ضتننٕ دننا

 شٗحف ٔوَ ثني كناُ قٕلنف  رأٖنت ٌون ٭ الردنن ٔعنؽت٭ ا نرأٚن         

ؿتعٍننٜ رأٖننت الردننن ٌو ننْ ٔا ننرأٚ عٍّٗننا ٥ عٗنن  فٗننْف ٤ٖٔكنند  

ِنناا زتنن٘ٞ ِنناا ا٧ ننمٕ  ف كنن٦ً ا٧ٟىننٛف قنناه  ننٗوْٕٖ ف        

د   ن كرا وا ِٕ ونَ ٌون  اذتنرا ِٔنٕ اهلناٞف ٔقن       84ن   2ال تا  

ك رٲر وٍنْ  لنفف ٔقناه ادتناس  ف كتنا  الرتبٗن  ٔالتندٖٔر  ن          

ٔأٌنت ل نت كراِنا ف ٌون   نوٗشٛ ا نرأٚ ن ٔ ن ن ا أراأا ٌون             

 ا عٍٜف

ٔقاه ابَ دخ ف ارتماٟص  ن ٌو  ا عٍٜ ٌٔو  المو ن  

ٌٔونننن  ال مىننننٛن ٌٔونننن  الوعنننننن ٌٔونننن  ا عنننندٔا ن ٔقنننناه           

بندً كنا  ن      الالشتشرٙ ف ال شاا ف كو نيف قٕلنْ كعناؾت ن    

أٙ بننندً  ٙ كنننا  أٔ ٔ ننن  با مننندر ووالننننٛ كأٌنننْ ٌوننن       

ال ننا  ٔعٍٗننْ ن ٔف الم نناُ  ن ٌٔونن  الشنن٘ٞ  اكننْ ٔوٍننْ وننا            

س ننآ  ننٗوْٕٖ وننَ قننٕهلي ٌاللننت بننٍو  ادتونننن ٌٔونن  ادتوننن    

 وقابم٘ ن ٔضتٕ وٍْ وا داٞ ف التازف

فٗ توؽت بّاا كمْ أُ قٕه ال تا  ن رأٖت ٌون  الردننن    

رأٚن ٔأرات ٌون  ا عٍننٜ ن  نشٗح و ننتقٗي ٥      ٔونررت بنٍو  ا ن   

 نوار عمْٗف
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 أذعت ي٘ حطٓات٘ ٚأذعت عًٝ٘ ض٦ٝات٘

 

عننرى الٍاقنندٮ المنننٕٙ ف برٌازتننْ المنننٕٙ الٗننٕو٘ لننن ن  اع     

ٔأ اع ن فاكر  اع ِٕٔ فعن ٥ ًن ٔأ اع ِٔنٕ ٥ ً ٔوتعندف كقنٕه     

أ عنننت ال نننر ٔبال نننرف ٔأضننناا أُ ا عذننني الٕ نننٗل قننند أكنننٜ     

ٖد فقناه ن  اع ادتنر  ف ادتمند اٌتشنر ن ٔلنٗ  ف        با تعىاه دد

ِنناا ددٖنند ٔقنند دنناٞ ف التنناز ن ٔ اع ادتننر  ف ادتمنند ن ا عنني     

 ٔاٌتشر ن ف

ٔبٍننٜ الٍاقنند عمننٜ وننا  ننويف  ننشٛ قٕلننف ن أ اع ارتنني ف        

الٍنناس نن ٔأ نن  عمننٜ ِنناا  ننشٛ قننٕه ا نناٖعؽت ؿتعٍننآ ن أ اع        

ُ ن عمنٜ ن كنأك٘     ارتني عمنٜ الٍناس ن ٔسذتنْ أُ ن ف ن ظرفٗٲنٛن ٔأ         

 لمظرفٗٛ أٖضّا فتٍٕ  وٍابّاف

أقٕه ا٧ور ف ِاا عذ  فمٕ  نح قنٕه الٍاقند ف نسن٦ه ن      

عمنٜ ن ستنن ن ف ن كمىنا كاٌنت ِنآ لمظرفٗنٛ لمنح قٕلنف ن                    

كٍت عمٜ الوٗتف ٔأكمت عمٜ ا اعين ٔ م ت ارتنٗل عمنٜ   

ا٫بننرٚ ن ٔأٌننت كقمنند  ف الوٗننت ٔف ا اعنني ٔف ا٫بننرٚف فٍّنناك     
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بؽت ا عٍٜ ا ارٲا ا قٗ  لمشرا ٔا عٍٜ نيف ا قٗ  الاٙ فارال 

عتن فْٗ ستن سرا ك رن ن  ٥ ٖ تعىن اذترا ف ا عٍنٜ ننيف   

ا قٗ  ن٥ عمٜ ضتٕ ا جاه الاٙ ٔرا فْٗف فالظرفٗٛ لٗ ت ا عٍٜ 

ا قننٗ  لعمننٜف ٔنفتننا وعٍننآ ا قننٗ  ِننٕ ا٥ ننتع٦ٞ ٔالت ننمل ٔوننا  

ٕه  أف ننند عمٗنننْ ا٧ونننر  ٖنننٍذي عنننَ  لنننف ونننَ أ ٝ ٔكمونننٛف كقننن  

ٔا ننتدرك عمٗننْ ارتاننأ ٔأضنناع عمٗننْ والننْ ٔ ننر  عمٗننْ بٗتننْففف    

ك تعىن ن عمٜ ن ف ِاا ا تعىا٥ّ وقٗ ّا ٔ لف ف كن وا ٖ ٘ٞ 

نؾت ا رٔر  ٦فّا ٥ تعىالف ن ال٦ً ن كىا ٌونْ عمٗنْ ا ركضنٜ      

ف أوالٗننْن ٔ لننف ف نننيف وننا ٌمننت ا عننادي عمننٜ كعدٖتننْ بعمننٜ    

 عمْٗ ٔعا  عمْٗف ا ٛ كأ ويف 

ٔلاا كقٕه  أ عت لْ س ٍاكْن ٔأ عت  عمْٗ  ٠ٗاكْ ن كىا 

كقننٕه  أسمننٗت عمٗننْ أٌوا ننْن ٔكقمننٗت عمٗننْ  ٥كننْن ٌٔنمننت  

عمْٗ فرسْن ٔاعتقدت عمْٗ  ٌوّا ن ا ٔافٗتْ ؿتا ٖ رٓف ٔأٌت ن ا 

أرات أُ كش ٕ عاو٦ّ فت ش   رٓ قمت  رفعت عمٜ العاونن  

ومننن  ونننَ قمنننٛ العاوننننف ٔف نننر     رفٗعنننٛ ٔالرفٗعنننٛ ونننا ٖرفعنننْ ا    

الالشتشننرٙ ِنناا ف ا٧ نناس فقنناه ن رفنن  فنن٦ُ عمننٜ العاوننن           

رفٗعٛ  أ اع عمْٗ  يٓ ن أٙ أفشنٜ ونَ أونر العاونن ونا مل ٖ نَ        

ٖرٖنندف  فننأ اع ارتنني عمننٜ الٍنناس لننٗ  ف وعٍننٜ أ اعننْ فننّٗي أٔ   

 بٍّٗيف فتأوٲنف
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 إْ٘ َٛغو ع٢ً اإلفالع

 

 تننا  فٗقٕلننُٕ ِننٕ  ٖننرتاا وجننن ِنناا التعننويف ف كنن٦ً ال  

وٕ ف عمٜ ا٫ف٦سن أٔ وٕ ف عمٜ ا ٕت أٔ عمٜ اهل٦كف ٔمل 

ٖننرا  لننف ف المنننٛف ٔالمننٕا  أُ ٖننأكٕا هلنناا النننرى بوعننن ك ننر   

فٗقٕلننُٕ ِننٕ وشننرا عمننٜ ا٫فنن٦س أٔ وشنن ٴ عمننٜ ا ننٕت وننَ       

أ ٯننَوٜ عمٗننْ أٔ وٮننٕاٴ وننَ أٔفننٜ عمٗننْ ن ا أ ننراف أوننا ٔ ننف أٔ     

 أٔ ف فقد أكٜ وٍْ 

ا٧وننر ك ننرً ٔ نن ا  أ ننرعف كقننٕه وننَ  لننف  ( ٔ ٮننف0ص

فنن٦ُ عمننٜ ٔ ننف الرسٗننن ب  نن اُ الشننؽت ٔال تننا  ٖوتشننُٕ   

 الشؽت  اأف قاه ابَ وٗااٚ 

ٔ٭ ٯنننننننننف الونننننننننراال ٔأٌنننننننننخ    ٔأ نننننننننويفٮ ونننننننننَ 

  

 أظننننننننننننَن حملىننننننننننننٕه عمٗننننننننننننْ فراكنننننننننننن   

   

ٔ٭ ٮننف  الٕ ننٗف ِٔننٕ القرٖنن  أٔ ال ننرٖ ف كقننٕه  ننرز   ٔوننَ 

ُ٭ ٔ ٗ ّاف  ف٦ُ عذ٦
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رعف كقٕه  أٔ نف فن٦ُ  رٔدنّا ِٔنٕ     ( أٔ ف  ؿتعٍٜ أ 2ص
وٕ ننف  رٔدننّا أٙ أ ننرع ف ارتننرٔزف أوننا قننٕهلي ٖٕ ننف فنن٦ُ     
 ال قَٕ  أٔ أٔ ف ف٦ُ ال قٕ  ؿتعٍٜ قاربْ فمٗ   شٗشّاف

( ٖٕ ف ف٦ُ أُ ٖوعن ب ثوات أُن ٖٕٔ ف فن٦ُ ٖوعننن   3ص
فنناا أُف ٔأٔ ننف فنن٦ُ أُ ٖوعننن با ننتعىاه ا اضنن٘ن كمننْ       

ن أٖضنننّا ِٔنننٕ قمٗنننن كىنننا دننناٞ ف  ننشٗحف ٖٔعننني با ننني الواعننن 
ا مننوا ف كقننٕه ِننٕ وٕ ننف أُ ٖوعنننف ٔأٔ ننف ٖٕٔ ننف ٍِننا وننَ     
أفعنناه ا قاربننٛ وجننن كنناا ٔكننر ف كقننٕه  أٔ نن ت ال ننىاٞ أُ 
كٮىارن ٔكاا ا ار ّٖانن ٔكر  الموحٮ ٖمنٕ ن ٔا٧كجنر ف   

 ٔ فف٧كاا ٔكر  أُ ظترا  يِىا وَ صأُ(  ٦فّا 

مٍنان فت نُٕ صأٔ نف(    ( أٔ ف أُ ٌرسنن أٙ قنر  رسٗ 4ص
كاونننٛ ٥ حتتننناز نؾت  نننيف ٔونننَ  لنننف ٖٕ نننف أُ ٖ نننُٕ كننناا     

 ٔكاان ٔأٔ ف الرسٗنف

( ٔا ف ؿتعٍٜ أ رعن كقٕه وَ  لف ٌاقٛ وٕا ن ٛ أٙ  5ص
 نننننرٖعٛن ٔ نننننيف وٕا نننننف أٙ  نننننرٖ ف ٔأٔ ننننن ت ف  نننننيفِا 

 وٕا  ٛ ٔٔ اكّا  أ رعتف

ٔعمننٜ ِنناا كقننٕه  أٔ ننف فنن٦ُ أُ ّٖمننف أٔ قتننٕتن ِٔننٕ      
مننف أٔ قتننٕتن ِٔننٕ عمننٜ ٔ ننف اهلنن٦ك أٔ ا ننٕت      وٕ ننف أُ ّٖ

ب   اُ الشؽتن ٥ٔ كقٕه ِٕ وٕ ف عمٜ اهلن٦ك أٔ ا نٕت بنن    
 وشرا ٔوش  ٔوٕا عمْٗف
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 بالغات عا١َ ٚأخس٣ خاص١

 

أ نننا الٍاقننند المننننٕٙ ف برٌازتنننْ الٗنننٕو٘ عمنننٜ كتنننا       

الدٔأَٖ قٕهلي صب٦ذ عاً(ن قاه ٥ٔ سادٛ نؾت صعناً( ف ٔ ن    

لننو٦ذ ٖننده عمننٜ العىننًٕف ٔ اا  صأُ ف  لننف نثالننٛ   الننو٦ذن ٧ُ ا

ٔنواعٛ(ف ٔا تشّد بقٕه ا عذي الٕ نٗل  صالنو٦ذ بٗناُ ٖنااع ف     

ر الٛ ٔضتِٕا( ٔوا داٞ ف ا ؼت صالو٦ذ ِٕ ارتي ٍٖشر( ٔبعض 

 وا داٞ ف التٍالٖنف

أقنننٕه ا٧ نننن ف النننو٦ذ أُ ٖ نننُٕ ؿتعٍنننٜ التومٗننن ف قننناه     

مٗ  ضتنٕ قٕلنْ عنال ٔدنن ِناا بن٦ذ        اس  ا وراات صٔالو٦ذ التو

ٖٮت٭و٭ٓمن      لمٍاسفف ٔقٕلْ ف فتا عمٗف الو٦ذ(ف ٔقد ٖ ُٕ ؿتعٍنٜ صونا 

ٕ٭ ٵنن بنْ(ف ِٔنٕ ٍِنا       ٖٮت٭و٭ٓمن  ٖٔٮت٭ بْ(ف قاه  اس  الٍّاٖٛ صالو٦ذ وا 

الوٗنناُ النناٙ كتٕ ننن بننْ نؾت وننرااكف فنن  ا  ننح ِنناا فمننٗ  ف      

    َ  نننٗاال  النننو٦ذ ونننا ٖوٗننند وعٍنننٜ العىنننًٕن ٔقننند ٖأكٗنننْ ِننناا وننن

ف ل ٍنف كقنٕه نؾت   ِاا ب٦ذ لمٍناس ال ٦ًن كقٕلْ كعاؾت  

 لننف صِنناا بنن٦ذ لننف( فنن٦ ٖ ننُٕ فٗننْ ن٥ التخمننٗصف ٔوننَ ثنني  

كاُ كتا  الدٔأَٖ عمٜ سنيف سنؽت ٖمنوُٕ النو٦ذ بأٌنْ عناًف       
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فقننند ك نننُٕ ٍِننناك ناارٚ كمننندر ب٦ننننّا نؾت أق ننناوّا فتننندعٕٓ  

ف بٗاُ اقتضنآ   ا ّان ٔنؾت الٍاس كافٛ فت ىْٗ عاوّاف ٔف  ل

 ا٫س اً ٔالتٍظٗين ٔلٗ  فْٗ نثالٛ أٔ نواعٛفف

ٔ كر الٍاقد ورٚ أُ ِاا الوعن ٥ ٖتعدٝن ٔأسٗاٌّا ٖتعندٝ  

باذتران ٔقاه أٖضّا  ال٦ ً ٥ ٖأك٘ وٍْ ا ي ووعٕهف ٔك٦ونْ  

ف اذتالؽت ستن لمٍظرف فالوعن ٥ ً ٔوتعدف فال٦ ً الاٙ ٖتعدٝ 

بٍو ننْف فوننر  فعننن ٥ ً كقننٕه  بنناذتران ٔا تعنندٙ النناٙ ٖتعنندٝ

فرست بقدٔوفف ِاا ٔلٗ  ونَ الوٗناُ أُ ٖقناه الوعنن الن٦ ً ٥      

ٖنأك٘ وٍننْ ا نني ا وعننٕهن بننن الوٗنناُ أُ ٖقنناه النن٦ ً ٥ ٖننأك٘ وٍننْ  

ا ي ا وعنٕه ونا مل ٖعقن  فنرا ادتنر الناٙ ٖتعندٝ بنْف كقنٕه           

قدٔوف وورٔ  بْن ِٔاا ردن و٤ٗٔس وٍْن ٔ لف و ٘ٞ نلٗنْن  

ٍٯّنٕى بنْ ٔو نىٕ  بنْن ِٔناا  نرٲ وونٕ  بنْن ٔأونر           ِٔاا أونر  و٭

ومرٔا عٍْ ٔ ذؽت و٭ذٮٕر عمْٗ ِٔ ااف قناه ابنَ دنخ صفن ُ     

كاُ الوعن وتعندّٖا مل عتنتر ون  ا ني ا وعنٕه نؾت سنرا دنرففف        

ٔنُ كنناُ نننيف وتعنندت استذننت ونن  ا نني ا وعننٕه نؾت سننرا دننر(  

 فتأونف
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 تًو خطٛات جاد٠ َبازن١

 

ٌازتنْ الٗنٕو٘ دتىن  صفعٯمنٛ( ب  ن اُ      عرى الٍاقدٮ ف بر

العننؽت فنناكر بعننض وننا كننٕفرت كتنن  المننرا عمننٜ كومننٗمْ     

ٔا٧ ن أُ ٖٮعٍٜ اليٌاور  ا نٛ ؿتنا ٥ قت نَ الٕقنٕا عمٗنْن      

با رادعننٛ فٍٗوننْ عمننٜ وننا كعننرتى فٗننْ  ننوّٛ أٔ ن نن اه فننتى ٲ  

اذتادٛ نؾت نٖضاسْ ف  ا ا تمٕ  الٍاقند ننيف ِناا فن٦ بند أُ      

ٖعننرى لننْن داوعننّا واٌعننّان كىننا ٖقننٕه      ٖ ننُٕ ك٦وننْ فٗىننا  

 أ شا  ا ٍايفف

 كر الٍاقد وَ صفعٯمنْ( ب  ن اُ العنؽتن ونا فتشنت فنا٣ٓ       

ٔكاُ امسّا كشمقٛ ٔسَمَقات بتشرٖف ال٦ً ف ادتى  أٔ كناُ  

  وٛ كوخٯى٭ٛ ٔفخٯىات ب   اُ ارتاٞ ف ادتى ف

ثي حتٕه نؾت صفعمٛ( بضي أٔلْ فاكر وَ  كنر سٮذٯنرٚ ٔ ن    

ر أٔلْ فاكر وٍْ رسٯَمٛف ٔس ٜ ف كتعّىا ث٦ثنٛ  فعمٛ ن ب   

أٔدننْ ن نن اُ العننؽت ٔفتشّننا ٔنكواعّننا ٔا٥كونناع أُ كتونن  عننؽت       

ال مىننٛ فاِٞننا ف اذتركننٛف ثنني أ ننار نؾت أُ وننا بقنن٘ وننَ  لننف 

 ظتى  كت  الموات ب   اُ عٍْٗن ٔلٗ  ا٧ور كالفف
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ٔأس ٲ الٍاقدٮ أُ ٥ بد وَ ا تٗواٞ الوشنح فناكر ف ٖنًٕ    

اننٕٚ( بضنني ا٧ٔه فقناه نٌّننا جتىنن  كتن  سٮذٯننرٚ فٗمننحٲ   ك نر ص  

ٗ٭نٛ بونتح ا٧ٔه فقناه       فّٗا الوتح ٔا٫  اُ ٔا٫كواعف ٔ كنر َظوٯ

ّٲٕات بتشرٖف اهلناٞ   ّٯٕٚ ٔ ٭ نٌّا جتى  كت  س٭ِمقٛف ٔفاكْ  كر  ٭

 أٖضّاف

  ّ ٕٯ ٚن ٔونننرٲٚ ونننَ ا ضننناع  فذىع ا كتننن  ىنننثننني  كنننر د٭ننن

ٗ٭ٛ ن بضني ف ن ُٕ ٔ ن     الموات ٔٔق  عٍد ِاا ٔالاٙ فاكْ ن اٮوٯ 

ٗ٭ننٛ ن ب  ننر ف نن ُٕن ٔظتننٕ  فّٗىننا الوننتح ٔا٫ نن اُن         لٳشٯ

 ٔألٛ بضي ا٧ٔه ٔاقتٛ ب  رٓ ف٦ ظتٕ  فّٗا ن٥ ا٫  اُف

ٔراٲ الٍاقنند عمننٜ وننَ أ ننا عمٗننْ أٌننْ كتنن  فٳِقننرٚ عمننٜ فٳَقننر   

ٔفقننار أُ فقننرات فقنناه نٌننْ  ننمف و ننمف ا عننادي ف ننونناه        

   ٔ ُ ا عنادي كناكر   أدنٕٓف ا٧ٔه  القٗاسف ٔادتٕا  عنَ  لنف ونَ 

القٗنناس لمتٍوٗننْ عمٗننْف فونن٘ المننشا  ن ٔالوقننرٚ بال  ننر وجننن       

الوقارٚ ٔادتى  فٳَقرات ٔفٳقٳنرات ٔفٳَقنر ن ٔف ا منوا  ضتنٕ وٍنْن       

ٔالجاٌ٘ أُ الوقارٚن ٥ الوقرٚن ٔاسدٚ الوقار كال ٲشابٛ ٔاسدٚ 

ال ٲننشا  ٔالجالننح أُ كتنن  فقننرٚ عمننٜ فقننر قٗنناس أٖضننّا قنناه        

ض٘ صٔفٳعٯمٛ ب  ر عمٜ فٳع٭ن ف المشٗح كاُ أٔ ف ننيفٓ(  الر

 ٔف ِاا بٗاُف
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 املتبازٟ ٚاملبازٟ

 

وٍ٭نننن ٭ الٍاقنننندٮ ف برٌازتننننْ الٗننننٕو٘ صا توننننارٙ( قاعننننّا ٧ُ   

صكوار٭ٝ( وَ أفعاه ا شاركٛ ال  ٥ كق  ن٥ وَ اثنٍؽت فمناعدّاف   

   ٔ ًٮ(  ٥ كقنٕه  فأٌت كقٕه صكوار٭ٝ ف٦ُ ٔف٦ُ( ٔكقنٕه صكونار٭ٝ القنٕ

صكوننار٭ٝ فنن٦ُ( لٗ ننُٕ فنن٦ُ وتوارٖننّان ٔنفتننا كقننٕه صبننارٝ فنن٦ُ  

ف٦ٌّا( فّٕ ووار ٥ وتوار ٔقد دنالً الٍاقند س ىنْ ِناا فاٌندف       

ٖٕ نن٘ بتمننشٗح صا عذنني الٕ ننٗل( لٗشننن فٗننْ صاُ وننارٙ( ستننن     

 صا توارٙ( فىا الرأٙ ف ِاا كمْ 

ونَ     داٞ ف  ر  ارٲٚ النٕا  لمخوناد٘ صِٔناا الٍنٕع   أ٥ّٔ

ٔدٕٓ افتعن وجن ا تمي ٔاقتتنن ٔكناُ أٖضنّا عمنٜ  ٌنٛ كواعنن      

وجن ختا ي ٔجتااه ٖقتض٘ ٔقٕع الوعنن ونَ أكجنر ونَ ٔاسند(      

ٔأراا صٔف اذتٕا ٘ ٥ قتتٍ  ف قٗاس العربٗٛ أُ ٖقاه ادتى  

 ٖنند ونن  عىننرٔ ٔا تمنني ونن  ب ننر(ف ٔف  ننر  الاننرٲٚ ل٪لٕ نن٘  

فن٦ُ ٔختا ني    ضتٕ وَ  لفف ف  ا  ح قٕلف ا تمني فن٦ُ ون    

ف٦ُ و  ف٦ُ  ح قٕلنف فن٦ُ شتتمني ون  فن٦ُ أٔ وتخا ني       

وعننْ ٔكننالف القننٕه ف صكوننار٭ٝ(ف ٔف كنن٦ً المنننٕٙ الوننندااٙ   
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(  صرٔٝ ا ر بنناٌ٘فف أُ الٕلٗنند بننَ  0/022 نناس   الاٌننٛ ا٧ا  ص

عوننند ا منننف كشنننادر وننن  أ ٗنننْ و نننمىٛ( ٔدننناٞ ف ا  نننتارا       

منرا الٍناس( ٔف   ل٨بشّٗ٘ صٔختا ني بندٔٙ ون  سناز عٍند وٍ     

المننشا  ٔالقنناوٕس ٔالم نناُ صادتىنن  وعننْ( ٔف ر نناٟن الونندٖ     

اهلىالاٌن٘ صفٗعذنوخ ا٥لتقناٞ بنف ٔا٥دتىناع وعنف( ٔف ا منوا         

 صادتى  بْ( ٔف الم اُ صا تم  وعْ(ف

  ن ا عدت نؾت ا٧ نن فقمنت بند٥ّ ونَ صختا ني فن٦ُ       ثاٌّٗا

ِآ ا ااٚ و  و  ف٦ُ( ختا ي ف٦ُ ٔف٦ُ ٔبد٥ّ وَ صكتعارى 

 القإٌُ( كتعارى ِآ ا ااٚ ِ٘ ٔالقإٌُف 

قمننتٮ ن ا عنندت٭ نؾت ا٧ ننن دننا  قٕلننف فنن٦ُ وتخا ننيٱ ِننٕ  

ٔف٦ُن ِٔآ ا ااٚ وتعارضنٛ ِن٘ ٔالقنإٌُف ٔكقنٕه قٗا نّا عمنٜ       

ي كقننٕه  ثنن لننف فنن٦ُ وٮتوننار ِننٕ ٔ نناسوْ ف ِنناا ا نناهن ٔوننَ  

 ف٦ُ وتوارن عمٜ ِاا التقدٖرف

وننَ كننرااا ِٔننٕ وننَ أفعنناه ا شنناركٛ أ نن٦ّ       دنناٞ ثالجننّا

صا رتااا(  نا رااا بعضنْ بعضنّا ٔكنالف ا تذناٌ  ٔا تنٕاراف       

ٔدننناٞ ف كعرٖونننات ادتردننناٌ٘ صا نننرتااا ٔا تشنننابْ ٔا تنننٕا ٙ(  

ٔكننن وٍّننا ا نني فاعننن لوعننن وننَ أفعنناه ا شنناركٛ ٔأٌننت كقننٕه  

      ْ  لمذى  الاٙ ٖوارٙ بعضنْ بعضنّا ادتىن  ا تونارٙ ٔكقنٕه ص٥ثىن

فت٦ثىا ٔالتاىت ا٧وٕاز ضنر  بعضنّا بعضنّا( كىنا دناٞ ف      
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المشا  ٔداٞ ف ٌّر الو٦نٛ عمٜ ِاا التقدٖر صا اٞ ا نت٦ثي(  

 ِٔاا ددٖر أُ ٖٮشار نلْٗ أٖضّان فتأونف
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 َا نإ نرا ٚنرا يف حطابٞ

 

لٗ  ِاا وَ ك٦ً ال تا ن ٔنفتا ِٕ وَ ك٦ً ا٫وناً  

مننٛ ف الٍمن  الجناٌ٘ ونَ القنرُ      الشرٖ  ا ركضٜ وَ أع٦ً ال

الرابن  اهلذنرٙ ٔالٍمنن  ا٧ٔه ونَ ارتناو  اهلذننرٙف ٔقند وٍنن       

وجنننن ِننناا ال ننن٦ً الٍاقننند ف برٌازتنننْ الٗنننٕو٘ن فقننناه  صف      

س اب٘ أُ ا٧ور ووٗد  نملن ٔالمشٗح  ف س واٌ٘ن ب  ر 

اذتاٞ أٌْ ووٗد(ف ٔمل ٖنالا عمنٜ  لنفف ٔلٍنا سنٕه قٕلنْ ِناا أونٕر         

 وٍّا 

ه الٍاقد  اأ قٕه ال اك  صف س اب٘ أُ ا٧ونر  أ٥ّٔ  قا

ووٗنننند( ٔمل ٖنننناكر ال ننننو  ف  لننننفف كننننأُ أوننننر التخا٠ننننٛ     

ٔالتمننٕٖ  وونننا  لمٍاقنند أُ سادنننٛ نؾت  ننر  أٔ كونننٗؽتن أٔ أُ    

 ا٧ور وَ الظّٕر فٗح ٥ ٖوتقر نؾت كش  أٔ حتقٗيفف

ثاٌٗننّا  القاٟننن بننا ٍ  ف ا٧ ننن ِننٕ اذترٖننرٙ  نناس  ارٚ      

ر ال ن٦ً ف را قٕلنْ  ٔعنا قٗنن ف ِناا أُ      النٕا ف ٔقد كج

 اذترٖرٙ ٌو ْ قد وٍ   لف ثي ا تعىمْ فقاه 

صمل ٖ ننننَ غتاننننر ف الننننِٕي ٥ٔ ف اذت ننننا (ف ٔ ننننر    
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 ا تابعٛ أٔ ا عارضٛ أُ ك ُٕ بعد كدبر ٔكدقٗيفف

ثالجننّا  اذت ننا  ومنندر س نن  كٍمننرف ٔوعٍننآ ف ا٧ ننن 

كضنٜ ف أوالٗنْ سنٕه    العدٲف ل ٍْ ٖأك٘ ؿتعٍٜ التقندٖرف قناه ا ر  

  صٖنر ال  ٔاهلل ٖر ال ونَ ٖشناٞ بننيف س نا     كو يف قٕلْ كعاؾت  

وَ ٖشاٞ بنيف كقدٖر وَ ا ر ٔال(ن ٔأراا  صكىا ٖقنٕه القاٟنن    

وا كاُ كاا ٔكناا ف س ناب٘ن أٙ مل أ٣ومنْن ٔمل أقندٲر أُ     

ٖ ُٕ(ف فأَٖ ارتاأ ف قٕلف صف س ناب٘ أُ ا٧ونر ووٗند( ن ا    

 رٙ أٌْ ووٗد(ف كاُ وعٍآ صف كقدٖ

ٔف ووراات الرانن  ضتنٕ ونَ ِناا ٔقناه ابنَ بنرٙ المننٕٙ         

ا شّٕر صظتٕ  أُ ٖرٖد القاٟن بقٕلْ وا كناُ ف س ناب٘ أٙ ف   

 ست ٕب٘ أٙ وعمٕو٘ ٔوظٌٍٕ٘ كٕ عّا(ف

رابعننّا  دنناٞ صاذت ننا ( ؿتعٍننٜ الظننَ كاذت ننواُ ب  ننر 

اذتنناٞ  كننرٓ ابنننَ قتٗوننٛ ف أا  ال اكننن  ٔأٖنندٓ ا٧ ِنننرٙ ف     

ّننننناٖ ف ٔدننننناٞ اذت نننننواُ ب  نننننر اذتننننناٞ ؿتعٍنننننٜ العننننندٲ      الت

كاذت ا ن كىا  كرٓ التّاٖ  ٔالم ناُف فن  ا  نح ِناا أٔ     

 اك  ننقل ا٥عننرتاى وننَ أ ننمْف فا ننتواُ بننالف أُ قٕلننف صف  

 س اب٘ أُ ا٧ور ووٗد(  شٗح و تقٗي ٥  وّٛ فْٗ لٍاظرف

 



 

022 

 

 

 فعًت حطب زأٜو

 

 اُ أُ عرى الٍاقد ف برٌازتْ لن صاذت  ( فٍقن عَ الم

وعٍننآ صقنندر الشنن٘ٞ( ٔأُ ا٧ ننن فٗننْ فننتح ال ننؽت ٔقنند ٖ نن َف 

ٔدنناٞ بأوجمننٛ أا نننن فّٗننا الوننناٞ عمننٜ صس ننن ( كقٕلننْ  صِننناا      

ف   ِاا( ٔأ رٝ وقرٌٔٛ بعمٜ كقٕلنْ  صا٧دنر عمنٜ س ن      

ا مٗوٛ( ٔمل ٖأت ؿتجاه ظتٗال فْٗ ضتّٕا وَ ا جاه الاٙ أكٍٗنا بنْ   

   ُ سنرا دنر فرأٖنت أُ     ف العٍٕاُن أٙ صفعمنت س ن ٭ رأٖنف( أ

 أفمن ف ِاا ا تتىاوّا لمواٟدٚ فأقٕه 

( كأك٘ صس  ( و  الواٞ كقنٕه فعمنت  لنف ف ن  رأٖنف      0ص

فوننن٘ المنننشا   صلنننٗ َ عىمنننف ف ننن   لنننف أٙ عمنننٜ قننندرٓ    

ٔعنندآ( ٔقنناه  نناس  ا وننراات صظتننا ٙ ف ننوْ(ف ٔف الم نناُ   

 ضتٕ وَ  لفف

( كننأك٘ صس نن ( ونن  عمننٜف كقننٕه  فعننن  لننف عمننٜ س نن ٳ  2ص

ٔاهلل رأٖفف قاه الران  ف وورااكنْ سنٕه كو نيف قٕلنْ كعناؾت       

صٖعانن٘ ف نن  وننا ٖعرفننْ وننَ      ٖننر ال وننَ ٖشنناٞ بنننيف س ننا    

 وممشتْ ٥ عمٜ س   س ابْ( ٔف الم اُ ضتٕ وَ ِااف

( كأك٘ صس  ( زتراٚ ونَ سنرا ادتنرف قناه  نا  بنَ       3ص
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 عود القدٔس ِٕٔ  اعر عوا ٘  

 لننننننننٕ ٖر قننننننننُٕ الٍنننننننناس س نننننننن  عقننننننننٕهلي   

  

 ألوٗنننننننننت أكجنننننننننر ونننننننننَ كنننننننننرٝ ٖتمننننننننندٲال    

   

ف كىنا دناٞ ف   ٙٔقد داٞ الوٗت ف صسٗاٚ اذتٕٗاُ( لمدٮويف

 الم اُ برٔاٖٛ أ رٝف

ٔف ر ٖتمدٲال ؿتعٍٜ ٖ أهف فأٌت كقٕه فعمت س ن ٭  لنف   

كىننا كقننٕه صقنندر  لننف( قنناه ا ر ٔقنن٘ ف  ننر  اذتىا ننٛ صن ا    

كٍننت ٥ أس نن  ا نناه ن٥ قنندر٭ الٕقننت ف نك٦فننْ( ٔس نن  ٍِننا    

وٛ  مننندر ستنننأا أٔ  وعنننٕه وامنننيف ٌٗابنننٛ عنننَ ا مننندر        ننن

 احملأا أٙ فعمت  لف فع٦ّ س  ٭  لفف

( كأك٘ صس  ( وٕ نٕلٛ ؿتنا ا مندرٖٛف كقٕلنف فعمنت      4ص

 لننف س نن  وننا أوننر فنن٦ُ أٙ وجننن وننا أوننرف ٔعاومتننْ س نن ٭ وننا    

ا ننتشيف أٙ قنندر٭ وننا ا ننتشيفف قنناه الراننن  ف وورااكننْ ف وننااٚ   

منننّا عمنننٜ وقننندار شتمنننٕ  ٔٔدنننْ    صقننندر( صٔالجننناٌ٘ بنننأُ ظتع  

شتمٕ  س  ٭ وا اقتضت اذت ىٛ( ٔف وااٚ صقرأ( صس ن ٭  

 وا  كرت( ٔف ا٧ناٌ٘ صس   وا  ر  ف كمدٖر ال تا (ف

ٔعمٜ  لف كقٕه  فعمنت  لنف ف ن ٳ رأٖنفن ٔعمنٜ س ن        

 رأٖف ٔس  ٭ رأٖفن ٔس   وا رأٖتف كمْ  شٗحف
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 ٌٖ مل ٜباغس 

 

 وٕاضننن  كنننجيفٚ غتاننن١ ال تنننا  ف ا نننتعىاه صِنننن( ف 

 ٌاكر وٍّا 

  قٕهلي ِنن مل ٖوا نرن وٕضن  ارتانأ ٍِنا ا نٕه ِنن        أ٥ّٔ

عمٜ ال ٦ً ا ٍو٘ن ِٔن ٥ كد ن ن٥ عمٜ ا ٕد ف فأٌت كقٕه 

ِن با ر فن٦ُ ِٔنن ٖوا نر؟ فن  ا أرات ا٥ نتوّاً عنَ الٍون٘ن        

ا تعىمت اهلىالٚ فقمت  أوا با ر ف٦ُ أٔ أمل ٖوا ر ف٦ُ؟ عمٜ 

ٔ صألنٗ  اهلل ب ناا    أمل ٌشر  لف  درك  سد قٕلْ كعاؾت

عودٓ(ف ٔقتٍ  عمٜ ِاا قٕلف صِن ٥ ظتٕ ( ٔصِن مل كالر ف٦ٌّا( 

٧ُ ِن كىا  كرٌا ل٬ثوات ٥ لمٍو٘ف ٖٔضاعوُٕ ارتاأ سنؽت  

ظتىعُٕ ِن ٥ٔ كتابنٛ فٗقٕلنُٕ صِن٦ٓ ٖنده ِناا عمنٜ أُ ا٧ونر        

قنٕه  كاا(ن ٖٔقمدُٔ صأ٥ ٖده ِاا( ٦ِٓٔ أااٚ لمتشضنٗضن ك 

ص٦ِ ٖركدع ف٦ُ عَ و م ْ( ن ا كٍت كنرْٖ بنرتك و نم ْ   

ا عٗ ف ِاا ٔن ا كاٌت ِن ٥ كد ن عمٜ ٌو٘ ف ٌْ قد ٖراا بّنا  

الٍو٘ ف ا٥ توّاً ضتٕ قٕلف صِن ٖقدر عمٜ ِاا نيفٙ( أٙ وا 
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ِٔنن صتنا ٙ ن٥   ٖقدرف ٖٕٔد   لف ا ٕه ن٥ ضتٕ قٕلْ كعناؾت   

ُ  ِنن دنالاٞ   ٔقٕلْ كعاؾت   ال وٕر أٙ  ا٫س ناُ ن٥ ا٫س نا

  ف٥ صتا ٙ ن٥ ال وٕر

ادتىاع    قٕهلي ِن  ٗوا ر ف٦ُ؟ ٔوٕض  ارتاأ ٍِاثاٌّٗا

غتمص ا ضارع با٥ تقواهف فقٕلف ِن ِن ٔال ؽت ٔك٦ِىا 

عتتنناز وعننْ نؾت  نفتننا ٖننده عمننٜ ا٥ ننتقواهن فنن٦     ٖوا ننر فنن٦ُ  

فننن٦ُ ا٩ُ( ٧ُ ِنننن ال نننؽتف ٔهلننناا ٥ ٖمنننح قٕلنننف صِنننن ٖنننأك٘  

ٔا٩ُ لمشنننناهن فٗتٍاقضنننناُف ٔالمننننٕا  ا ننننتعىاه    ل٦ ننننتقواه 

 كقٕه  أٖأك٘ ف٦ُ ا٩ُ؟اهلىالٚن 

ْ   ثالجّا ؟ ٔوٕضن  ارتانأ     قٕهلي ِن نٌْ صتح فٗىنا  نعٜ نلٗن

ُٲن ِٔىننا ٥  ا٥ ننتوّاً بّننن نؾت التٕكٗنند بنن   ٍِننا نٌّنني كتعننٕا   

صِننن صتننح فنن٦ُ فٗىننا   ف فمننٕا  ك٦وّنني أُ ٖقٕلننٕا  ظتتىعنناُ

ُٲ صقنالٕا  اهلىالٚ ٍِاف فو٘ التٍالٖنن   ف ٔك تعىن عٜ نلْٗ( فاا ن

 أٍٟف ٧ٌت ٖٕ  ن قاه أٌا ٖٕ  (ف

  قنننٕهلي ِنننن نُ نونننت عنننَ العىنننن أعاقننن ؟ ٔوٕضننن  رابعنننّا

ارتاأ ٍِا ا ٕه ِنن عمنٜ الشنر ن ِٔنٕ ٥ ٍٖا نوْف ٔالمنٕا        

أُ ٖقٕلٕا  صاَٟ نوت عنَ العىننفف( با نتعىاه اهلىنالٚن عمنٜ سند       

قنند  مننت وننَ قومننْ الر نننن  قٕلنْ كعنناؾت  صٔوننا ستىنند ن٥ ر ننٕه 
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 (أفننن ُ ونننات أٔ قتنننن اٌقمونننتي عمنننٜ أعقننناب ي(ف ِٔ ننناا صن ا     

 ا وتٍا ٔكٍا كرابّا ٔعظاوّا أٍٟا  وعٕثُٕ(فاكقٕلْ كعاؾت  صأٟ

ٔارت٦ ٛ أُ ِن ٥ كد ن عمٜ  ر  أٔ ٌو٘ أٔ كٕكٗندن  

 ٔن ا ا مت عمٜ ا ضارع أفاات ا٥ تقواهف
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 أضفت عًٝ٘ ٚآضفت٘

 

برٌازتْ الٕٗو٘ لن صأ ٳن ٭( ِٔنٕ فعنن ٥ ً    عرى الٍاقد ف 

ُ وعٍنننآ سنننالُ أٔ نضننن ن ثننني دننناٞ بنننن  نعمنننٜ  ٌنننٛ ك٭عٳننن ٭ن ٔقننناه 

ْٮ( با د ؿتعٍنٜ أسالٌتنْ ٔأنضنوتْن ٔقناه قند ٖ نُٕ ِناا         صك ٭وتٮ

ٌنْ ا نتىر ٖوشنح  نّرّا     أعمٜ  ٌنٛ صأِفع٭نن٭( أٔ صَفاع٭نن٭(ف ثني  كنر      

ْٮ( فمي كاو٦ّ أٔ أكجر فٍخن ا عادي كتٗعّا لٗتشقيف  ٌٛ صك  وت

فمىا ك نوٌٕا اٌتقىٍنا   ٍٖتْ نؾت ٖقؽت ثي عىد نؾت ا٩ٖٛ ال رقتٛ 

فٕدد أُ وعٍٜ صك وٌٕا( ف ا٩ٖٛ ٥ عتتىن ا واعمٛ ٔنفتا  وٍّي

ْٮف ِآ قٍاعتنْ  عتتىن ا٫ ْٮ( عمٜ  ٌٛ أِفع٭م فعاه فىاه نؾت أُ صك َو

ُ الوشنننح دنننار ف وننناِ  ونننَ ا نننااِ   أِٔننناا اعتقننناآف ٔكننن

اللنننٛ أٔ ا رد٠نننٛ أٔ أٙ وننناِ  أٔ و نننألٛ لنٕٖنننٛ    ا عت كىننناِ ِّ

 ا تموت فّٗا ا٩راٞ ٔكواٍٖت ٔدِّٕا ٔلٍا عمٜ  لف وا ٖم٘ 

  أَل ٯٍا ٌ را عمٜ أٌو ٍا سؽت ٌمنيٮ ا عنادي٭ ؿتجنن ِناا     أ٥ّٔ

العذنننال فٍأ نننا عمّٗنننا أٌّنننا كقمنننر كتٗعنننّا عننَن أُ ك شننن   ٌنننٛ    

ْٮ(ن ٔلٕ كاُ قاٟن ِاا القٕه كمىٗاّا ف ودر ٛ ٥ عتنارٌا وَن   صك ٭َو
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 لف بأُ العذال عذالٓ ٥ عذنال ا عنادين ل َن قنٕه ٌاقند ف ٗن        

ٔٮ ٳننَوتٳ العربٗننٛ با٥ تعمنناٞ  نٖ٭ ٭ننعٮٍا ال نن ٕتٮ عمٗنْن ِٔننٕ   ُ ث٭و٭ننت٭ 

 عمٜ ا ختمؽت ف أٖ ر ا٧وٕر ٔأسٕدّا نؾت الوٗاُ ٔالظّٕرف

ونَ بنا  كعن فف ٖٔٮعندٲٝ        داٞ ف ا موا  صك ٳن ٭ أ ٭نواّ  ثاٌّٗا

ك ٭نوتْ( ألنٗ  قٕلنْ ٖٔعندٝ بناهلىالٚ الن٦ّٗ عمنٜ        ص باهلىالٚ فٗقناه  

نٖ نافا   ْأٌْ عمنٜ  ٌتنْ صأفعمنْ(ف ٔدناٞ ف ا عذني الٕ نٗل صك ٭نوَ       

ْٮ عَ  ٌٛ أِفع٭مٛ أٖضّاف أوا ن ا  دعمْ ٖأ  ( ِٔاا  رٖح بأُ ك َو

عدٌا نؾت المشا  فعمٍٗا أُ ٌراعن٘ ٌّذنْف ن  قناه صأ نوت عمٗنْ      

كناُ ك ٭نَوْ فاعمنْ لقناه     أٙ نضنوت ٔأ ٭نَوْ أنضنوْ( ٔلنٕ      أ ٭وّا

صٔك ننوْ ناضننوْ( كىننا قنناه صك ٖتننْ ن ا سا ٖتننْ( أٔ قنناه ك ٭ننوتْ   

 و٤ا وٛ كىا قاه صٔا ٗتْ و٤ا اٚ( ِاا ٌّذْف

فمىا ك وٌٕا اٌتقىٍا   عىد الٍاقد نؾت ا٩ٖٛ ال رقتٛ ثالجّا

ْ ف اُ عت َ أُ ٖعنٕا نؾت كتن  التو نيف ن ا كنراٞٝ لن      وٍّي

أُ ا عادي قد قمٲرت ف ال ش  عىا ٖرٖد فاٌظر نؾت وا قالْ 

أبننٕ سٗنناُ ف الوشننر احملننٗل صفمىننا ك ننوٌٕا و٭ٍقننٕهٱ بنناهلىالٚ وننَ    

أ   ن ا نضن ( فىنا الناٙ أراآ بّناا ال ن٦ًف أراا أُ أ ٳن ٭       

فعننن ٥ ً ا مننت عمٗننْ اهلىننالٚ فٍٮقننن نؾت التٲعنندٙف ٔ ٮننىِّٗت ِننآ     

ٔ٭لنٗ  ٖ  عنخ ِناا أُ صك نَوْ( الناٙ ا متنْ      اهلىالٚ بّىالٚ الٍقنن أ

 اهلىالٚ لمتعدٲٙ ِٕ عمٜ  ٌٛ صأِفع٭َمْ(ف
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   كر الٍاقد أُ وعٍٜ صأ  ٭( سالُ أٔ نض  ٔكاُ رابعّا

وَ الوٗاُ أُ ٖناكر لنْ وعٍنٜ ك نرف ن  دناٞ ف ا عذني الٕ نٗل        

صأ   عمْٗ أ وّا سالُن ٔأ   لْ كأمل ٌٔدً( ٔضتٕ وَ ِاا ف 

جبدٖدف فو٘ ا خمٲص ٥بَ  ٗدٓ ا عذي ال ويف ِٔىا مل ٖأكٗا 

صٌدوت عمٜ الش٘ٞ ٌ٭د٭وّا ٌٔداوٛ ٔكٍدٲوت  أ نوت( ٔوعٍنٜ الٍندً    

 ف أ    اٟ  ف ا تعىاه ال تا  فتأونف
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 أْػط١ ْٚػاطات

 

وا  اه الٍقاا ٖروُٕ ال تنا  بارتانأ بننيف ٔدنْ سنيفف ونَ       

 لف أُ ٌاقدّا كت  ف  أٖتْ الٕٗوٗٛ صٔظتىعنُٕ الٍشنا  عمنٜ    

ِ٘ ٌشاثات( ٔا٧ ن ف الٍقند بٗناُ عمنٛ ارتانأ فن  ا      أٌشاٛ ٔ

كاُ بعض القراٞ ٥ ٖوالُٕ ِآ العمٛ فن ُ ف  كرِنا ونا ٖقٍن      

القار٢ ب داا الٍقد ٖٔعٓمىْ كٗ  ٖتذٍن  ارتانأ ف أ نواِْن    

 ثي عتىن الٍاقد عمٜ التجوت فٗىا ٖقٕه فٗ ُٕ وٍْ عمٜ بٍٗٛف 

 فالمننشٗح أُ قننٕه ال تننا  صأٌشنناٛ(  ننشٗح و ننتقٗين   

 لننف أُ ا٧ ننن ف صالٍشننا ( أُ ٖ ننُٕ ومنندرّان ٔا منندر ٥    

ٖجٍٜ ٥ٔ ظتى  لد٥لتْ عمٜ دٍ  اذتدخ لوعمْف ٔادتٍ  ٖتٍأه 

القمٗننن ٔال ننجيفف ل ننَ ا٧ٟىننٛ ا ننتذا ٔا كتنن  ا منندر كمىننا   

 ردننٕا بنننْ عنننَ ا٥لتنننْ ادتٍ نننٗٛ العاونننٛ نؾت الد٥لنننٛ الٍٕعٗنننٛن  

ٕاعف فقننند كتننن  فا نننتعىمٕٓ ا نننتعىاه ا٧مسننناٞ لٗنننده عمنننٜ ا٧ٌننن 

الالشتشننرٙ ف ا ومننن التضننعٗ  عمننٜ التضنناعٗ  فقنناه ابننَ     

ٖعٗ  صٔنفتا كت  التضعٗ  ٔا مدر ٥ ٖجٍٜ ٥ٔ ظتى  ٧ٌْ أراا 
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إٌٔاعّا وَ التضعٗ ( ٔدٮى  الوقر عمٜ فقٕر ف بٗنت ونَ اٖنٕاُ    

اذتىا ننٛ فعمننن ا ر ٔقنن٘  لننف بننا ت٦ا ٔدننٕٓ الوقننرف ِٔ نناا  

ؽت كت  ا٫كراً عمٜ أكارٖي فعن الرض٘ ف  ر  ال افٗٛ س

 ٔالتخرٖر عمٜ ختارٖرف 

ٔقد كتعٕا ا ماار  نا فنٕال الج٦ثن٘ بنا٧ل  ٔالتناٞ فقنالٕا       

ف ا نننننتعىاه ٔاستىننننناه ٔاعتقننننناا ٔكقرٖنننننر ٔحتدٖننننند ٔكننننندقٗيف  

ا ننتعىا٥ت ٔاستىننا٥ت ٔاعتقننااات ٔكقرٖننرات ِٔ ننااف كىننا    

كتعٕا ِنآ ا مناار كتن  ك  نيف فقنالٕا ف كركٗن  ٔكقمٗن         

ٗ  ٔكنألٗ  كراكٗن  ٔكقالٗن  ٔكضناعٗ  ٔكن لٗ ن ٔقند       ٔكضع

كجر كتعّي وجن ِآ ا ماار با٧ل  ٔالتاٞ ٔبمٗنٛ الت  يف 

 ا اكٕرٚ ٥ستواظ ِاَٖ ادتىعؽت بمٕرٚ ا مدرف 

أوا ومدر الج٦ث٘ فقد كتعٕٓ عمٜ فعنٕه كومنٕه كتن     

فمننن ٔسننأا كتنن  سنناا ٔعمننٜ فعنناه كننن٦  كتنن  نمننل     

مننل أٖضنّا ِٔنآ وننَ كتنٕع ابننَ    ٔعمنٜ أفعناه كننأن٦  كتن  ن   

دخف ٔكراا ا ى  القاِرٙ ف و٤ـترٓ ف كت  صالوٗاُ( فاوتٍ  

كننجيف وننَ أعضنناْٟ عننَ كتعننْ ٧ٌننْ ومنندر أٔ ا نني ومنندرن        

ٔلٗ ٕا عمٜ  ٕا  ٧ٌّي أراأا بالوٗاُ الو٦ذ الاٙ ٖ ش  بْ 

ا نتعىاه ا٧مسناٞ فن  ا كتعتنْ قٗا نّا       عَ أور فقد ا نتعىن ن اّ 

ٛ( كىنا كتعنٕا القضناٞ عمنٜ     ٍٗن العنر  قمنت صا٧ب   عمٜ وا كتعْ
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ا٧قضنننٗٛ ٔادتنننٕا  الننناٙ ِنننٕ المنننف عمنننٜ ا٧دنننٕ ٚ كىنننا ف     

ا٧ اسن ٔالعاا  عمنٜ ا٧عابنٛ كىنا دناٞ ف الم ناُن ٔكتن        

فعنناه عمننٜ أفعمننٛ ِننٕ النالنن ف ٔكتنن  ابننَ ومننف ف أ ننٕه الوقننْ   

الوٗاُ عمٜ الوٗاٌات ٔا تعىن صادتٕا ( ا ي ومدر ٔكت  سؽت 

ٍاللٛ ا٧مساٞ عمنٜ ا٧دٕبنٛ ٔادتٕابناتف ٔأقنر زتىن  المننٛ       ٌاله وأ

القاِرٙ كت  ٌشنا  عمنٜ أٌشناٛ با٫كتناعن فتنوؽت عنا كقندً        

 دٕا  كت  الٍشا  عمٜ ا٧ٌشاٛ ٔالٍشاثاتف 
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 غري ٚال غري 

 

ٌّننا ٥ كٮعننرٲا  نعننرى الٍاقنند ف برٌازتننْ لننن صنننيف( فقنناه      

آن فن٦ ٖقناه   ب ضافٛ أٔ اقنرتاُ بنأهن فن٦ كند ن عمّٗنا صأه( ِن      

صالنيف(ف ثي  كر قٕه ال تا  ص٥نيف( فقاه نٌْ  اأف ٔلٍا عمٜ 

  لف أوٕر  

  ٥  ننف أُ كجننرٚ الٍشنناٚ قنند وٍعننٕا ا ننٕه صأه( عمننٜ أ٥ّٔ

نيفن كىا وٍعٕا ا ٕهلا عمٜ صكنن( ٔصبعنض(ف بنن وٍعنٕا كجٍٗنٛ      

صنننيف( بننأهن ٔوننٍّي وننَ ثٍاِننا ٔكتعّنناف ٔوننٍّي وننَ أدننا  ا ننٕه   

 ِٔي ٖعمىُٕ أُ ا٧ٔاٟن عمٜ ا ٍ ف  صأه( عمّٗا ٌمّان

  عننرٲا ا٫ونناً الراننن   نناس  ا وننراات صنننيف( بننأه   ثاٌٗننّا

ُ النيفَٖ قد ٖ ٌٕاُ وتوقؽت ف الندِر  ن٦ا   نٔثٍاِا فقاه ص

ا ختموؽت(ف ٔالاٙ ادتأٓ نؾت كجٍٗٛ صنيف( ٔكعرٖوّا بأه ِٕ سادنٛ  

يف ف التعننويف ٔا٥ ننتعىاهن ٔقنند رأٝ أُ  لننف ٥ غتننرز عننَ ثراٟنن 

العربٗنننٛن ٔلنننٕ مل ٖ نننى  عنننَ العنننر ن ٔفعنننن وجنننن  لنننف ا٫وننناً  

الشناثيب فقناه صفعننن الننيف  لننف( كىنا دنناٞ ف الت ىمنٛ ٥بننَ      
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اذتٍوم٘ اذتميبف ٔكت  ادتِٕرٙ ف  شاسْ ننيف عمنٜ أنٗنارن    

 ٔادتِٕرٙ بشّااٚ ابَ برٙ اضتٜ المنٕٖؽتف 

  الاٙ ٌوْ عمٜ  اأ قٕه القاٟن صالنيف( ِنٕ اذترٖنرٙ   ثالجّا

ارٲٚ الننننٕا ف فذننناٞ ف  نننر  الننندرٲٚ لمخوننناد٘  صونننا ااعنننآ     ف

اذترٖرٙ وَ عدً ا ٕه أه عمٜ نيف ٔنُ ا تّرن ف٦ وناٌ  وٍنْ   

قٗا ّاف ٔف كّاٖ  ا٧ ِرٙ قاه ابَ أب٘ اذت َ ف  اومْ  وٍن   

قنننًٕ ونننَ ا نننٕه أه عمنننٜ ننننيف ٔكنننن ٔبعنننضف ٧ٌّنننا ٥ كتعنننرا   

واٌ  وَ  لف ٧ُ با٫ضافٛ ف٦ كتعرا بال٦ًف قاه ٔعٍدٙ أُ ٥ 

ال٦ً لٗ  فّٗا لمتعرٖ فف ٔقد عتىن النيف عمٜ الضدن ٔال نن  

عمننٜ ادتىمننٛف ٔالننوعض عمننٜ ادتننالٞن فٗمننح ا ننٕه النن٦ً عمّٗننا  

بّاا ا عٍٜفف ٔنُ ا منٍوؽت كنجيفّا ونا ٖند مٌّٕا عمٗنْ ف نأٌّي       

 دعمٕٓ ؿتعٍٜ ا ناٖر(ف 

يف بنأه ن ا    أقر و٤ـتر ا ى  المنٕٙ ف القاِرٚ اقرتاُ نن رابعّا

 ٔقعت بؽت وتضااَٖن ٔلٕ اك   ا اه لمتومٗن لو اٍا  لفف  

نننيف( فقنند وٍعننْ ابننَ ِشنناً ف ا نننخن         أوننا ص٥ او ننّا

ل ٍْ ا نتعىمْ ف ك٦ونْ فقناه صٌافٗنٛ لمٕسندٚ ٥ ننيف(ن ٔقند        

أدنننا ٓ كنننجيفُٔ ونننٍّي ابنننَ والنننفن ٔابنننَ اذتادننن  ٔالرضننن٘      

عرن ٔقند  ناع ف   ٔ ٕاِي ٔأ ار القاوٕس نؾت أٌنْ مسن  ف الشن   

 ك٦ً ا٧ٟىٛ ف٦ عار ف وٍعْف 
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فا تواُ بّاا أُ ا٧ٟىٛ قد أا مت أه عمٜ نيف قٗا ّا عمٜ 

الننٍظيفن ٔأفتننٜ بعضننّي بمننشتْ ٌمننّان ٔسادننٛ التعننويف كنندعٕ       

 نيف(  ٦فّا  ا داٞ بْ الٍاقدف  نلْٗن ٔقد قالٕا بمشٛ ص٥
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 ايضٛضا٤ 

 

التأٌٗنح ٥ٔ كنده    ال مىات ا ٤ٌجٛ ال  ختمنٕ ونَ ع٦ونات   

بد ف اذت ي عمٜ كأٌٗجّا وَ العٕاٚ نؾت ا عذيف  ٌجٜ( ٥أعمٜ ص

ٔلننننالف ك ننننىٜ با ٤ٌجننننات ال ننننىاعٗٛف ٔقنننند ٖمننننح ف بعضننننّا  

ٌجننت ف بٗننت  أالتنناكيف ٔالتأٌٗننحف وننَ  لننف صالضٕضنناٞ( فقنند    

 لمشارخ بَ سمالٚ الٗش رٙ ن  قاه  

 أكتعننٕا أوننرِي بمٗننن فمىننا

 أ وشٕا أ وشت هلي ضٕضناٞ   

   

ٔقنند بنندا لمنننٕٙ الشننٗ  نبننراِٗي الٗننا د٘ أُ الشنناعر قنند     

أ اأ ف كأٌٗح الضٕضاٞ فقاه وا وعٍآ أُ الشناعر قند أ انأ    

فتننِٕي أُ صالضٕضنناٞ( عمننٜ ٔ ُ صفعنن٦ٞ( اهلىننالٚ فّٗننا لمتأٌٗننح   

كشنننشٍاٞ ٔبنضننناٞ ٔالمنننشٗح أُ الضٕضننناٞ ومننندر ضٕضنننٜ 

ف ٖضٕض٘ ضٕضاٞ فاهلىالٚ فْٗ وقمٕبٛ عنَ ٔأ ٔلٗ نت لمتأٌٗنح   

 ٧ُ ا٧ ن ضٕضأ بالٕأف 

فّٕ ومدر واكر ن  لٗ  بْ ع٦وٛ كأٌٗحف ِاا وا  ِن   

نلٗننننْ الٗننننا د٘ف ٔسقٗقننننٛ ا٧وننننر أُ الضٕضنننناٞ ٔوعٍننننآ ادتموننننٛ 
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ٔالمٗا  واكرن فّٕ ومندر عمنٜ ٔ ُ فعن٦ه لنٗ  بنْ ع٦ونٛ       

كأٌٗح ل ٍنْ و٤ٌنح أٖضنّا ٧ٌنْ دناٞ عمنٜ ٔ ُ صفعن٦ٞ( ٔاهلىنالٚ         

ٓ ف ا خمص  صٔالضٕضاٞ ا٧ ٕات فْٗ لمتأٌٗحف قاه ابَ  ٗد

ا ركوعٛفف ِٔ٘ فع٦ه ف لنٛ وَ ود ٔ راف ٔف لنٛ وَ ود ٔمل 

ٖمرا فع٦ٞ(ف أٙ أُ لف أُ كٍُٕ ضٕضاٞ فتذعمْ ونَ ا٧مسناٞ   

ا مرٔفٛ فٗ ُٕ عمٜ ٔ ُ فعن٦ه ِٔنٕ وناكرف ٔلنف أ٥ كٌٍٕنْ      

فتذعمْ وَ ا٧مساٞ ننيف ا منرٔفٛ عمنٜ  ٌنٛ فعن٦ٞن ٧ُ ِىالكنْ       

كأٌٗنحف ٔقند عمنيف ابنَ  نٗدٓ عمنٜ بٗنت الشناعر فقناه صنُ           ِىالٚ

ضٕضاٞ ِاٍِا فع٦ٞ(ن كىا داٞ ف الم اُف ٔداٞ التيٖالٙ ف 

 ننر  اذتىا ننٛ بٍشننٕ وننَ ِنناا فقنناه صٔوننَ العننر  وننَ ٖمننرا   

ضٕضنناٞفف ؿتٍاللننٛ قمقنناهن ٔوننَ العننر  وننَ ٥ ٖمننرفْ ٔظتعمننْ       

 ؿتٍاللٛ  شراٞ(ن ِٕٔ ٔاضحف 

 كناكر ٔك٤ٌنح صا٧ رار   ِاا ٔقد دناٞ ونَ ال مىنات الن     

ٔا٫ و  ٔا٧ل  لمعدا ٔالومند ٔاذتنإٌت ٔاذتناه ٔالندرع ٔالندلٕ      

ٔالرٔ  ٔالالقاال ٔال وٗن ٔال نرا  ٔال ن ؽت ٔال ن٦  ٔال نمي     

ؿتعٍنننٜ المنننمح ٔال نننٕال ٔالمنننمح ٔالارٖنننيف ٔالع نننن ٔالعنننناكيف       

 ٔالورس ٔا مح ٔا ٕ ٜ ٔالٍو ففف(ف 

ٔالننرٖح  ٔعننا ٖنناكرٓ أكجننر ال تننا  ِٔننٕ و٤ٌننح صالو٠ننر 

ٔال ننَ لمذارسننٛ ٔلمعىننر ٔال نناال ٔالضننشٜ ٔال ننأس ٔالوخننا    
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ٔالوأس ٔال ت  ٔالٗىؽت لمق يفف( ٖٔمر كجيف وَ الٍقاا عمٜ 

كأٌٗنننح صالضنننم ( ٥ٔ ظتٗنننالُٔ كننناكيفٓف ٔدننناٞ ف القننناوٕس أُ  

ا ركضننٜ ِنناا ِننٕ ا شننّٕرن ٔقٗننن    ْالضننم  و٤ٌجننٛ ٔقنناه  ننارس 

 ف فتأونفواكرٚن ٔقٗن بالٕدّؽتن ِٕٔ شتتار ابَ والف
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  قًت٘ آْفًا

 

ٔا نناكٕر  ٔ كركننْ كٌوننّا ٖقننٕه ال تننا  صقمننت ِنناا كٌونناّ 

( أٙ قون قمٗن أٔ وا  اعٛن ِٕٔ كعويف  شٗح ٥ عٗ  فٗنْف  كٌوّا

فون٘ الم نناُ صٔفعمنت الشنن٘ٞ كٌونّا أٙ ف أٔه ٔقننت ٖقنر  وننخن     

ٔدا٣ٔا قو٦ّٗ( بضي القاا ٔفتح الواٞ عمٜ  نٗنٛ التمننيفف ٔف   

ٌن   ٗتْ كٌونّا(ف عمنٜ أٌّني غتا٠نُٕ سنؽت ٖقٕلنُٕ  صا٩      ا٧ اس صأك

الاكر( ٔكمشٗشْ أُ ٖقٕلٕا صا ناكٕر أٔ ا تقندً  كنرٓن أٔ    

( نفتننا دنناٞ ف كنن٦ً العننر  ظننرا     ا نناكٕر كٌوننّا( ٧ُ صكٌونناّ  

 ونناُن ٔمل ٖشننتيف وننَ صأٌنن ( الج٦ثنن٘ن فننأٌ  وٍننْ ا ننتٍ        

 ٔكٍنالٓن ٔأٌنن  الننوعيف ن ا ا ننت ٜ أٌوننْن ٔأٌنن  الردننن عذننن ف 

أورٓ ٔأٌوْ كرِنْ ٔأٌونْ أ نا  أٌونْفف ٔلنٗ  بنؽت ِنآ ا عناٌ٘         

 ٔبؽت الظرا ا اكٕر ع٦قٛ أٔ اكماهف 

ٖٔقننٕه ال تننا  صفعمننت أٔ قمننت  لننف و ننوقّا( بضنني ا ننٗي    

ٔفتح الواٞ عمٜ  ٗنٛ ا ي ا وعٕهن ٔلٗ  قٕهلي ِناا  نشٗشّاف   

ٔقنند أقننر الٍاقنند ف برٌازتننْ الٗننٕو٘ ِنناا التعننويف ن  قنناه صقمننت  
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 و ننوقّا ِٔنناا دنناٟال ف ا٥ ننتقاال ٔا عٍننٜ( ٔ ننرتٝ أٌننْ ٥      قنن٥ّٕ

 ٖ ٕذ وعٍٜ ٥ٔ ا تقاقّان ٧وٕر أِىّا  

 نويف  أ  استر الٍاقند بنا عذي الٕ نٗلف ٔقند دناٞ فٗنْ ص      أ٥ّٔ

القًٕ نؾت ا٧ور باارٔا( ٔالوعن ٍِا ٥ ًن ٔالنرٖ  أُ الٍاقد داٞ 

ن بن داٞ بنْ   ويف( وتعدّٖاأبْ وتعدّٖا ٔمل ٖأت ا عذي الٕ ٗل بنص

 ٥ وّا ٌٔقن ك٦وْ عَ وعذي التاز باذتراف 

 نننويف القنننًٕ نؾت ا٧ونننر ٔك نننابقٕا بننناارٔا(ف    أٔف الم ننناُ ص

 نويف( ف  أٔالوعن ٍِا ٥ ً أٖضّا ٔلٗ  بنؽت ا عٍنٜ الناٙ ٖوٗندٓ ص    

ِننناا النننٍص ٔبنننؽت ونننا ٖرٖننندٓ ال تنننا  اكمننناهف فالننناٙ ٖعٍٗنننْ     

قن٥ّٕ قونن أُ    ال تا  وَ قٕهلي صقمنت  لنف و نوقّا( أٌّني قنالٕا     

ٖقدوٕا عمٜ أور أٔ قتضٕا فْٗن ِٔ اا قٕهلي صا نرتثٍا  لنف   

و وقّا( ٔلنٗ  ف كعنويفِي ِناا ونا ٖنده عمنٜ ووناارٚ أٔ  نواالن         

 كىا كوٗد صأ ويف( ف ٌص ا عاديف 

  ٥ ٖمنننح قنننٕه ال تنننا  صقمتنننْ و نننوقّا( ونننَ سٗنننح  ثاٌٗنننّا

ذتنيف بنْ   اا٥ تقاالف ٧ُ ا ي ا وعٕه ٥ ٖأك٘ وَ فعن ٥ ً ن٥ ن ا 

دننار ٔزتننرٔرف كقننٕه صا ننوقت نؾت ا٧وننر فننا٧ور و ننويف نلٗننْ( ٥   

 و ويفف 

  ن ا أراا ال تننا  أُ ٖعننئا عننَ قننٕه قننالٕٓ أٔ أوننر    ثالجننّا
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أدرٔٓ فٗىنا وضنٜ فمنّي أُ ٖقٕلنٕا صفعمنت  لنف أٔ قمتنْ  نالوّا(         

فونن٘ المننشا  ص ننم  ٖ ننم   ننموّا وجنناه ثمنن  ٖامنن  ثموننّا أٙ    

ف كٌونّا ٔ نالوّا(ف ٔف التٍالٖنن صن٥    وضٜ(ف ٔف الم ناُ صٔقمنت  لن   

ونا قنند  ننم ( أٙ وننا كقنندً وننَ فعم نني كىننا دنناٞ ف ووننراات  

 الران ف 
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 مت إخال٤ ايطهإ ٖٚرا يف صاحلِٗ 

 

ن ا أٌعىٍا الٍظر فٗىا كقدً وَ ك٦ً ال تا  ٔددٌا أٌنْ  

 فارال المٕا  ف أورَٖن 

ا٧ٔه  قنننٕه ال تنننا  صمت ن ننن٦ٞ ال ننن اُ ونننَ أرِننني(ف  

٦ٞ نفتا ٖ ُٕ لمدٔر ٥ لم  اُف فو٘ المنٛ  ٦ ا  اُ ٔا٫ 

غتمٕ  مّٕا ن ا مل ٖ َ فٗنْ أسندف ٔأ مٗتنْ ن ا ٔددكنْ أٔ دعمتنْ      

 الٗننّاف ٔقنند ٖ ننُٕ صأ مننٜ( ٥ وننّا ؿتعٍننٜ ص نن٦( فالمننشٗح أُ   

كقننٕه صأ مٍٗننا النندٔر وننَ ال نن اُ( أٙ دعمٍاِننا  الٗننٛ وننٍّيف      

ذتنن٘( وننَ دنن٦  ٖٔمننح أُ كقننٕه ؿتعٍننآ صأدمٍٗننا ال نن اُ وننَ ا  

ظتمننٕ دنن٦ٞ ِٔننٕ كننرك الومنند أٔ ا  نناُن ٔوٍننْ أدنن٦ٓ ن ا دعمننْ  

ظتمٕ أٔ لتمْ عمٜ ادت٦ٞ أٙ ارترٔز وَ ا  اُ أٔ الومدف ٔقند  

ٕٯٌا ال  اُ( ؿتعٍآ فٗنأك٘ الوعنن الج٦ثن٘ وتعندّٖا ٔف      ٖقاه صد٭َم

أفعننناه ابنننَ القٕثٗنننٛ صدننن٦ القنننًٕ عنننَ اٖنننارِي دننن٦ٞ  ردنننٕا   

ٕ٭كّي  أدمٗننتّي(ف ٕٯا عننَ اٖننارِي    ٔدمنن ٔوننَ  لننف قننٕهلي لمنناَٖ د٭َمنن
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صادتالٗٛ( ٔادتى  ادتٕال٘ف فو٘ المشا  صٔادتالٗٛ الاَٖ دمنٕا  

 عَ أٔثاٌّي(ف 

الجنننناٌ٘  قننننٕه ال تننننا  صِٔنننناا ف  نننناذتّي(ف ٖٔ جننننر    

ال تننا  ف ا ننتعىاه ص ننا ( بّنناا ا عٍننٜف ِٔننٕ نننيف  نناٟ ف       

رعنٜ  ٔالمٕا  أُ ٖقٕلٕا صِٔاا ف وممشتّي(ف فو٘ ا٧ اس صٔ

ا٫ونننناً ا مننننمشٛ ف  لننننف ٌٔظننننر ف ومننننا  ا  ننننمىؽت(ف ٔف   

ا منننوا  صٔف ا٧ونننر ومنننمشٛ أٙ  نننيف ٔادتىننن  ا منننا (ف أونننا 

ص ا ( فّٕ ا ي فاعن وَ  ٭نَمح ا٧ونر فّنٕ  نا  ٔف أ ناس      

الو٦نننٛ ص نننَمشت سننناه فنن٦ُ ِٔنننٕ عمنننٜ سالننٛ  ننناذتٛ( ٔكنننراٮ    

اه صالمنناذتٛ(  ننوٛ وقإعننٛ عننَ وٕ ننٕفّا ٔك ننتعىن ا ننتعى    

ٍ٭ٛ(ف فونن٘ ا٧ نناس صٔأكننتخ  نناذتٛ وننَ     ا٧مسنناٞ ؿتعٍننٜ صاذت نن

 ف٦ُ ٥ٔ كعد  اذتاكْ ٔس ٍاكْ(ف 

 قاه ارتا٠ٗٛ  

 كٗنننننننن  اهلذنننننننناٞ ٔوننننننننا كٍوننننننننٓف  نننننننناذتْٛ   

  

ٗٯننننننننننن ٳ كننننننننننننأكٗخ   ًٕ بظّننننننننننننر الن٭  ونننننننننننَ كه ٧

   

ن٥ ٔقد ك نرر  كنر المناذتات ف التٍالٖننف قناه كعناؾت       

 ونَ ِناا أٌنْ لنٗ      ف فٗ نتوؽت الاَٖ  ٭و٭رٔا ٔعىمٕا المناذتات 

ف المنننٛ وننا ٖمننح بننْ قٕلننف صأ مننت اذت ٕوننٛ ال نن اُ وننَ       
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أرِي( ٔ ٕابْ صأدمت ال  اُ وَ أرِي(ف ٔلٗ  ف المنٛ وا 

ٖ ننٗ  قننٕه ال تننا  صٔكنناُ ِنناا ف  نناذتّي( ٔالمننٕا  أُ     

ٖقٕلننٕا صٔكنناُ ِنناا ف ومننمشتّي( ٔدنناٞ ف ا عذنني الٕ ننٗل      

تنٕؾت ورفقنّا عاونّاف ٖقناه     صا ممشٛ ٠ِٗٛ ناارٖٛ فرعٗٛ وَ ٔ ارٚ ك

ومننمشٛ ا  نناسٛ ٔومننمشٛ الضننراٟ (ف ِٔننٕ ومننامح سنندٖح      

 فتأونف
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 ٖرا ض٤ٛٙ 

 

ٞٮٓ( بوتح ف  ُٕ ِٔىنالٚ وضنىٕوٛ ف بٗنت دناٞ      داٞ صض٭ٕ

بْ الٍاقد ف برٌازتْ الٕٗو٘ن ف ت  اهلىنالٚ ا ضنىٕوٛ وونراٚ    

كىا كتوت ٍِناف ثني اعنرتى عمنٜ الٍاقند وعنرتى فأٔدن  أُ        

ف وجن ِاا ا ٕض  عمٜ الٕأ  اعىنّا أُ القاعندٚ    ك ت  اهلىالٚ

كننالفن فأدننا  الٍاقنند عننَ ِنناا ا٥عننرتاى بننأُ اهلىننالٚ قنند      

ك ت  ٍِا عمنٜ النٕأ أٖضنّا ن ا ضنىت فٗذنٕ  فّٗنا الٕدّناُن        

٥ ت٦ا قٕاعد ا٫و٦ٞ بؽت قار عربن٘ ٔقانر عربن٘ ك نرف ٔف     

 اعرتاى ا عرتى ٔدٕا  الٍاقد ٌظر وَ ٔدٕٓ  

الٚ ف ضتٕ ا جناه ا ناكٕر ٥ ك تن  ن٥ وونراٚن       اهلىأ٥ّٔ

ف قارٌا ٔف  ٕآن  ٕاٞ أكاٌت وضىٕوٛ أً ووتٕسٛف كقنٕه   

ٞ٭ٓ بوتشّناف ٥ٔ ك تن  عمنٜ       ٕٯ ٞٮٓ بضي اهلىالٚن ٔرأٖنت ض٭ن ٕٯ بدا ض٭

ٔأ ٔلننٕ كاٌننت وضننىٕوٛ ٧ُ القاعنندٚ ف اهلىننالٚ ا تٕ نناٛ ٥      

وننا كٕدنن  ا٧ ننا بننأقٕٝ اذتننركتؽتن سركننٛ اهلىننالٚ ٔسركننٛ 

قومننّان عمننٜ ٔدننْ ا٫ثنن٦ال بننن ك ننتجخ ا جنناه ا نناكٕر ٔ ننٕآ     

 كىا  ٍرآ بالوشح ٔالتشقٗيفف 



 

024 

 

  دنناٞ ف كتننا  صكقننٕٖي الٗنند ٔالم نناُ( ل٨ ننتا َٖ     ثاٌٗننّا

رفٗنننيف الونننا ٕرٙ ٔستٗننن٘ الننندَٖ الننندرٖٔ   صو نننتجٍٗات ونننَ       

القاعدٚ ا تقدوٛ  ن ا أكٜ قون اهلىالٚ ٔأ  اكٍٛ كتوت ووراٚ 

  ٕرٚ ف ٌّا ك ت  عمٜ ٖناٞ ٔفاقنّا لمقاعندٚن    ن٥ ن ا كاٌت و

ٞٮك بضىّا(ف  ٞ٭ك بوتح اهلىالٚ ٔضٕ  وجن ضٕ

  داٞ ف صومخص قٕاعند ا٫ون٦ٞ( لمشنٗ  نبنراِٗي بنَ      ثالجّا

 ننمٗي ِٔننٕ وننَ ودر نن٘ ا٧ ِننر ضتننٕ وننَ  لننف أٖضننّاف ٔكننالف   

ا٧ور ف كتنا  ص نراز ال تونٛ( لمشنٗ  ومناوٜ ثىنًٕ أسند        

وننن٦ٞ المنننشٗح( ل٨ نننتا  عوننند عمىننناٞ ا٧ ِنننر ٔف كتنننا  صا٫

الننر٣ٔا ا مننرٙن بننن ِنناا وننا أ ننا بننْ كتننا  وونناا٢ الٍشننٕ       

ٔا٫ونن٦ٞ ٔارتننل لممنن  ارتنناو  ا٥بتننداٟ٘ النناٙ ٖنندرس ف       

 القارف

  أل  ا٧ تا  ٖا ؽت ثربٕشن رلتْ اهللن كتابّا ف رابعّا

الٍشنننٕ ٔالمنننرا ٔا٫وننن٦ٞ أمسنننآ صو نننالف النننرتاخ( ٥ٔ ٖنننالاه    

د أ نا ؿتنا قندوٍاف ٖٔقن  كتابنْ ف ضتنٕ       شتإثّا مل ٖاو ن ٔق

 ألو٘  وشٛف 

صا اٟٛ( فقاه قد  ٖدت فّٗا  ٛ  عرى الٍاقد ل تاب او ّا

ٛ ا٧ل  لمورال بٍّٗنا ٔبنؽت صو   ( قونن أُ ٖشنٗ  النٍقلف ثني قناه نُ      ٠ن

أ ننتا ٓ ف ادتاوعننٛ قنند  ننخر وننَ ثالنن  كتنن  ا اٟننٛ بننا٧ل ن  
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مٕرّا عمٜ ٔأقن وا ظتا  بْ عَ  لف ن ا  حن نُ العمي لٗ  وق

ادتاوعٛ  أفم ٍا ٌالٖد ف ال تابٛ أسرفّا ٔضتاا أسرفّا وتابعنٛ  

لم م  كىنا ٖوعنن القنًٕ ف لننات  نتٜف فناا ا٧لن ن ن  مل        

ٖوننيف مثننٛ وننا ٖ نندا ِننآ الالٖننااٚ ٔنُ بعننض ا٧ٟىننٛ قنند كتوّننا       

كننالف قنندقتّا كننأب٘ سٗنناُ عمننٜ وننا دنناٞ ف  ننوح ا٧عشننٜن   

ل ٥بننَ ال ننراز ٔستىنند بننَ  ٖنندن عمننٜ وننا دنناٞ ف كتننا  ارتنن 

ِن( ٥ٔ  نٗىا أُ أ نن المون  صو٠ٗنْ( ثني سنافت       306صٔقد كٕف 

وٍننْ الٗنناٞ كىننا قنناه ابننَ دننخ ف التمننرٖ ن ٔنُ بقنناٞ ا٧لنن     

 ٖٕق  المو  ف الٍايف بّاف ٔف ِاا ب٦ذف
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 ايبازح١ ٚأَظ 

 

الوارسٛ أقنر  لٗمنٛ فاٟتنٛن ِٔن٘ ونَ بنر  أٙ  اهف ٔا٧ نن        

 ننننوٛ ا ننننتنٍت عننننَ وٕ ننننٕفّا    المٗمننننٛ الوارسننننٛن فالوارسننننٛ   

فا تعىمت ظرفّاف كقٕه  صلقٗتنْ الوارسنٛ( ٔكقنٕه برسنت ا  ناُ      

ن ا  لت عٍْ فٗأك٘ الوعن وتعدّٖا كىا داٞ ٥ ونّاف ٖٔتمنن بّناا    

ا ٕض  و ألتاُن ا٧ٔؾت  قٕه ال تا  صبار  ا  اُ( بد٥ّ ونَ  

صبننر  ا  نناُ(ن ِننن ِننٕ  ننشٗح؟ ٔالجاٌٗننٛ  ا ننتعىاه ال تننا     

 ِن ظترٙ عمٜ ٔدّْ ف المنٛ؟ صالوارسٛ( 

ُ٭(ن ن ا عنننندٌا نؾت    أ٥ّٔ   قننننٕه ال تننننا  صبارسننننتٮ ا  ننننا

ا عادي مل صتد ونا ٖ نٕذ القنٕه صبارسنت ا  ناُ(ف قناه الشنٗ         

   اه عٍنْف ٔأونا بنار     ٔبراسناّ  نبراِٗي الٗنا د٘ صبنر  ٖني  ب٭ر٭سناّ    

فمنني صتنندٓ ف كنن٦ قنندٖين ٔكأٌننْ ستىننٕه عٍنند وننَ ٖ ننتعىمْ   

ٔ اٖنن ٔنناا٭ر٭(ف أقنٕه قند دناٞ صبنار ( ف كن٦ً        عمٜ ضتنٕ فنارال   

قدٖي عتتر بْف فو٘ الم اُ  صف إٌا ٥ ٖوارسُٕ وَ ا رتاِا(ف 

ٔوننَ كنن٦ً عىننر رضنن٘ اهلل عٍننْ صفىننا بننار  ا٧رى٭ ستننٜ فعننن   
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٘ٲ عمننٜ  ننشٛ قننٕه ال تننا  صبننار         الننج٦خ(ف ِٔنناا برِنناُ دمنن

ُ٭( ن ا فارقنننْ ٔ اٖمنننْف ٔقننند أ نننار نؾت  لنننف العننندٌاٌ٘ ف    ا  نننا

 وعذىْف 

  قٕه ال تا  صرأٖتْ الوارسٛ( ن ا قمد بنْ أٌّني رأٔٓ   ثاٌّٗا

المٗمنننٛ ا اضنننٗٛ ف ٦وّننني  نننشٗح ٥ عٗننن  فٗنننْف ل نننٍّي قننند   

ٖقمنندُٔ بننْ أٌّنني رأٔٓ أونن  أٙ ف الٗننًٕ النناٙ ِننٕ قوننن ٖننٕوّي 

فٗخا٠ُٕف فالمنٕا  ن ا أراأا  لنف أُ ٖقٕلنٕا صرأٖتنْ أوٯن ( ٥      

اٙ قون ٖٕوفن ِٔنٕ ونوخ عمنٜ    الوارسٛف ٔأو  ِاا ِٕ الًٕٗ ال

ال  ر ف أ ّر ا ااِ ف كقٕه  ِن  أون  نؾت ال نٕال ٔ ِن      

أوننن  ؿتنننا فٗنننْف فنننا٧ٔه ف وٕضننن  الٍمننن  ٔالجننناٌ٘ ف وٕضننن  

الرف ن ٔك٦ِىا ووخ عمٜ ال  ر وا اوت قد أرات بْ ٔقتنّا  

بعٍٗننْ ِٔننٕ الٗننًٕ النناٙ وضننٜ قوننن ٖٕوننفف عمننٜ أٌننف قنند كننأك٘      

القرٖ  أٖضّا عمٜ ا ا ن ٔقمىنا ٌونْ   بأو  ِاا فتعخ بْ الًٕٗ 

 عمْٗف قاه  وٗ  بَ عٕاٌْ  

  ٛ  قضنننننننننٜ بٍٍٗنننننننننا ونننننننننرٔاُ أوننننننننن  قضنننننننننٗ

  

 فىننننننننننننننا  ااٌننننننننننننننا وننننننننننننننرٔاُ ن٥ كٍاٟٗننننننننننننننا  

   

ً٭      فقد داٞ الشاعر بأو  ووٍّٗا عمنٜ ال  نر ٔراا بنْ الٗنٕ

القرٖ ٭ ٥ الًٕٗ الناٙ قونن ٖٕونْ  ا نٛف قناه ا ر ٔقن٘ ف  نر         
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ونناُ فعمننْ ِٔنناا كىننا كقننٕه   اذتىا ننٛ صٔقٕلننْ أونن  كقرٖنن  لال  

 ف٦ُ با٧و  فعن كاا(ف 

٥ٔ غتوٜ أُ قٕلف با٧و  ٥ ٖعخ أقنر ٭ ٖنًٕ  نويف ٖٕونف     

 ا ٛ ٔنفتا ٖعخ ٖٕوّا وضٜ قون ٖٕوفف ٔعمٜ ِاا كقٕه  رأٖتنْ  

الوارسننٛ ن ا قمنندت المٗمننٛ ا اضننٗٛن ٔبرسننتٮ ا  نناُ ٔبار٭سٯت٭ننْف  

ت الٗننًٕ كىننا كقننٕه رأٖتننْ أونن  ووٍٗننّا عمننٜ ال  ننر ن ا قمنند  

 الاٙ  ويف ٖٕوف  ا ٛن ٔرأٖتْ با٧و  أٙ ف ًٖٕ وضٜف 
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 أجست ايداز 

 

ن ا دعمنت ا٥ٌتونناع وننَ اارك لشنخص بننأدرٚ وعمٕوننٛ قمننت   

صكدنننرتٯ اارٙ( بتخوٗننن  ادتنننٗين ِٔنننٕ  نننشٗح و نننتقٗي كقنننٕه 

أدرت اارٙ أدرّا عمٜ ٔ ُ قتمت أٔ ضنربتن ٔلناا كناُ قٕلنف     

 ننشٗشّا ٥ عٗنن  فٗننْف ٔف  صِنناا النندٔر ا ننأدٕر( أٔ ا  ننتأدرٚ   

وااٚ صكد٭ر٭( أفعاه أ رٝ كوٗد ا عٍٜ ٔوٍّا الشاٟ  ا قونٕه ٔننيف   

 ا قوٕه ِٔآ أ ّرِا 

  قٕلنننف صكدنننرت الننندار نظتنننارّا( با ننندف ِٔنننٕ  نننشٗح      أ٥ّٔ

و تقٗي وشنّٕر أكتعنت عمٗنْ ا عنادي كقنٕه كدنرت الندار با ند         

ادتٗي فّٕ نظتارّا فأٌا و٤در ب  ر ادتٗي ٔالدار و٤درٚ بوتح 

عمننٜ ٔ ُ أفعننن ٖوعننن بضنني الٗنناٞف قنناه الالشتشننرٙ ف ا٧ نناس   

صٔكدرٌن٘ فنن٦ُ اارٓ فا نتأدركّا ِٔننٕ ون٤در( ب  ننر ادتننٗين    

ٔف ا موا  صكدرت  ٖدّا الندار ٔأدنرت الندار  ٖندّا عمنٜ القمن        

وجننن أعاٗننت  ٖنندّا ارِىننّا ٔأعاٗننت ارِىننا  ٖنندّاف ٖٔقنناه كدننرت  

 ٖدّا ارِىّا ٔأعاٗنت ارِىنّا    الدار  ٖدّا عمٜ القم  وجن أعاٗت
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 ٖدّاف ٖٔقاه كدرت وَ  ٖد الدار لمتٕكٗد كىا ٖقاه بعت  ٖندا  

النندار ٔبعننت وننَ  ٖنند النندار( فنن در با نند عمننٜ أفعننن ٖتعنندٝ نؾت    

ووعٕلؽتف ٔقاه الرض٘ ف  ر  الشنافٗٛ صفن درت الندار نظتنارّا     

 وجن أكرٖت الدار(ف 

ضّا كىنا كقنٕه     قٕلف صكدرت الدار و٤ادرٚ( با د أٖثاٌّٗا

فاعمتْ وواعمٛف ِٔاا وٕض   ٦ا ٥ ٧ُ ا ٤ادرٚ لٗ نت ٔاراٚ  

بن ٧ٌّا نفتا ك نتعىن لمعقند الناٙ ظتنرٙ بنؽت ثنرفؽت كقٕلنف        

صكدرت ا٧ديف و٤ادرٚ( أٙ عقدت وعْ عقد ا٫دارٚ ِٕٔ ٖتعدٝ 

نؾت ووعٕه ٔاسند قناه  ناس  ا منوا   صٖٔقناه كدركنْ ون٤ادرٚ        

 وعاقدٚ(ف  وجن عاومتْ وعاومٛ ٔعاقدكْ

فا ٤ادرٚ كقوض٘ بتعاون ثرفؽت ٥ٔ ٖمح أُ ك ُٕ الدار 

كىا ٖمح أُ ٖ نُٕ ا٧دنيف أٔ العاوننف ٔقند أكند       ثرفّا فّٗا

ِنناا الالشتشننرٙ فقنناه صٔكدرٌنن٘ فنن٦ُ اارٓ فا ننتأدركّا ِٔننٕ     

و٤در ٥ٔ كقن و٤ادر ف ٌنْ  انأ ٔقونٗحف ٔلنٗ  كدنر ِناا فاعنن        

ا٧دنننيف٭ وننن٤ادرٚ  ٔل نننَ أفعنننن٭ ٔنفتنننا الننناٙ فاعنننن٭ قٕلنننف كد٭نننر٭ 

كقٕلف  اِرٓ ٔعأوْ كىا ٖقاه عاومنْ ٔعاقندٓ( كىنا أٖندٓ     

الرضنن٘ ف  ننر  الشننافٗٛ أٖضننّا فقنناه  فافعننن ؿتعٍننٜ أكننرٝ       

 ٔفاعن ؿتعٍٜ ع٭َقد ا٫دارٚ أٙ اِفع٭ن٭ لمدار َٔفاعن٭ ل٨ديفف 

  قٕلف صأدرٲت الدار( بتشدٖد ادتٗي ٔا مدر التأديف ثالجّا
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ل ننويف النناٙ أ نندرٓ زتىنن  القنناِرٚن   مل ٖنناكرٓ ن٥ ا عذنني ا

ٔقنند أ ننار نؾت أٌننْ مل ٖ ننى  عننَ العننر  ٔل ننت أارٙ وننا النناٙ   

ٖدعٌٕا نؾت ا تعىاه كمىٛ ا ٗمنٛ ٥ سادنٛ بٍنا نلّٗنا ف التعنويف      

ٔا٥ ننتعىاهن ٔلننٕ ا ننتقت وننَ أ ننن عربنن٘ن ٔف المنننٛ وننا ٖٮنننخ 

 عٍّا كأدر٭تٮ الدار فالدار وأدٕرٚ ٔكد٭رٯكّا فالدار و٤درٚف 

ٔكدركّنا نظتنارّان ٥ٔ    مٜ ِاا كقنٕه  اد٭نرتٮ الندار أدنراّ    ٔع

ف أوا صا٩دار( با ند فّنٕ ف المننٛ    كقٕه  أدٲركّا بالتشدٖد كأديفّا

 كت  ا٧در عمٜ نيف قٗاس ٔلٗ  ِٕ ا٫ظتارف 
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 املصادز٠ 

 

ا ماارٚ ف عرا ال تا  اٌتالاع  ٘ٞ وَ أو٦ك  خص 

ٛ وجننن ِنناا ا عٍننٜف  مننمشٛ اذت ٕوننٛ ٔلننٗ  لمىمنناارٚ ف المننن

ٔعننَ ٌوننْ عمننٜ ِنناا ارتاننأ ا٧ ننتا  أ ننعد اانننر ف كاكركننْ   

فقناه  صٖٔقٕلنُٕ  ناارت اذت ٕونٛ أوٕالنْ أٔ أونرت ؿتمناارٚ        

أو٦كنننْن فٗ ننننتعىمُٕ الوعننننن  نننناار ؿتعٍننننٜ أ ننننا أٔ سذننننر  

ٖوٗنند  ٔا منناارٚ ف كتنن  المنننٛ ا االوننٛ أٔ ا٫ذتننا  فّٗننا فنن٦   

ٖوٗننندٓ ا٥ تمنننواٞف ٖقنننناه    ا عٍنننٜ ا نننراا ونننَ ا جننننالؽتن ٔنفتنننا    

 ا تموٜ والْ أٙ أ آ كمْ(ف 

ٔالقٕه وا قناه ا٧ نتا  ااننر ٔالٗنن  لنف ونا دناٞ ف التناز         

صٔ اارٓ عمٜ كاا وَ ا اه ثالوْ بْ(ف ٔلٗ  ف ا االوٛ اٌتالاع 

 ٘ٞ ٔعا داٞ فْٗ أٖضّا صٔوَ ك٦ً كتا  الدٔأَٖ أُ ٖقاه 

ا عمٜ واه ضىٍْ(  ٕار ف٦ُ العاون عمٜ واه ٤ٖاْٖن أٙ قٕر

ٔوعٍٜ ص ٕار العاون عمٜ واه ٤ٖاٖنْ(  نٕ  عمنٜ  لنف ٔاكونيف      

وعننْ عمٗننْن ٔا قارفننٛ ا خالاننٛ ٔا شنناركٛ ٔف وونناكٗح العمننًٕ    
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لمخننٕار و٘ صا ناروننٛففف ٔا منناارٚ ٔا منناذتٛ وتقاربننٛ ا عنناٌ٘(ف  

فىعٍننٜ ا منناارٚ ف المنننٛ ن ُ نننيف وعٍاِننا عٍنند ال تننا ن ٔف  

عَ التعويف با ماارٚ ٖٔون٘ ؿتنا ٖقمند وٍّناف فقند      المنٛ وا ٖنخ 

داٞ ف ِاا ا عٍٜ صأ وٜ( ٔصا تموٜ( قاه  اس  المنشا    

صٔأ وٜ ا٧ويف اار ف٦ُفف ٔا تموٜ والْ ِٔنآ  نٕاف ا٫وناً    

ِٔن٘ ونا ٖ تمنوْٗ ونَ قننرٝ ونَ ا تعمنٜ عمٗنْ(ف ٔف الم نناُ         

 صٔأ وٜ ا٧ويف اار ف٦ُ ٔا تموٜ والْن أ آ كمْ(ف 

ٍنننٜ المنننٕاف صا٧وننن٦ك ٔا٧راضننن٘ الننن  دننن٦ عٍّنننا     ٔوع

أ شابّا أٔ واكٕا ٥ٔ ٔارخ هلان ٔأسدِا  افٗٛف قاه ا٧ ِنرٙ   

ٖقننناه لمضنننٗاع الننن  ٖ تخممنننّا ال نننمااُ رتا نننتْ المنننٕاف( 

كىا داٞ ف الٍّاٖٛفف لالف كقٕه  صأ وت اذت ٕوٛ اار فن٦ُ  

ٔا تمننوت أوٕالننْ ٔضننوات وننا ف  الاٍٟننْ( ن ا اٌتالعننت  لننف      

 ممشتّا أٔ سذالكْف أوا قٕلنف ص ناارت اذت ٕونٛ وناه فن٦ُ      

 أٔ اارٓ( ف٦ ٔدْ لْف 

ٔغتاننن١ ال تنننا  ف ا نننتعىاه صاذتنننيف( فٗقٕلنننُٕ ص ننندر 

اذت ي ف القضٗٛ فيف ف٦ُ( ٥ٔ وعٍٜ ل مىٛ صسيف( ف ِناا  

ا ٕض ف ٔنفتا كقٕه ص ندر اذت ني ف القضنٗٛ عمنٜ فن٦ُ( ن ا      

اذت ني ف القضنٗٛ   كاُ اذت ني ف ننيف ومنمشتْن ٔص ندر     

لوننن٦ُ( ن ا كننناُ ف ومنننمشتْف كىنننا ٖقننناه ص ننندر اذت ننني    
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ؿتعاقوٛ ف٦ُ أٔ  ذٍْ( أٔ ص در اذت ي عمنٜ فن٦ُ ؿتعاقوتنْ    

أٔ  ذٍْ( ٖٔقاه صس ي لو٦ُ ؿتوم  كاا( ن ا قضنٜ اذت ني   

بأ نننآ ا ننناهن ٔصس ننني عمنننٜ فننن٦ُ ؿتومننن  كننناا(ن ن ا قضنننٜ 

 اذت ي بدفعْ ا اهف 

وننٛ اار فنن٦ُ ٔا تمننوت    ِٔ نناا كقننٕه أ ننوت اذت ٕ   

( ٔكقٕه ص ندر اذت ني   ْأوٕالْن ٥ٔ كقٕه ص اارت اارٓ ٔأوٕال

 عمْٗ أٔ لْ ب اا( ٥ فقْف 
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 حاط ٚأحاط 

 

 ف ا تعىاه ال تا  ن صسا ( ٔصأسا ( و اٟن أِىّا  

  ٖننأك٘ صسننا ( ف المنننٛ ؿتعٍننٗؽتن ا٧ٔه قٕلننف صساثننْ أ٥ّٔ

ٕٯثننّا دٓ كىننا دنناٞ ف ٔسٗاننٛ ٔسٳٗاثننٛ( سوظننْ ٔكعّنن  عتٕثننْ س

الم اُف فن  ا قمنت صسٮانت  ندٖق٘( فىعٍنآ نٌنف كٕٖلٗنت رعاٖتنْ         

ٔ ٍتْ ٔكٕفرت عمٜ وماذتْف ٔا عٍٜ الجاٌ٘  قٕلنف صساثنْ ن ا   

أسدال٭ بْ ٔا تدار( ٔونَ  لنف صاذتناٟل( ٧ٌنْ عتنٕ ف ٔسنا  ف       

ا عٍٗؽت فعن وتعدف ٔل َ ٖنأك٘ الوعنن ٥ ونّا فٗقناه صسناَ  بنْ(ف       

اِٗي الٗا د٘ صساثْ ن ا أسدال بنْ( ٔاقتمنر   ٔقد وٍ  الشٗ  نبر

عمننٜ صساثننْ ن ا سوظننْ ٔكعّنندٓ( ٔقنند رأٖننت أُ صساثننْ( كننأك٘      

 با عٍٗؽتف 

  ٖأك٘ صأسا ( ف المنٛ  عناُن وٍّنا قنٕهلي صأسنا  بنْ      ثاٌّٗا

ن ا أسدال بْ( ِٔنٕ فعنن ٥ ًف فون٘ الم ناُ صٔأساثنت بنْ ارتٗننٮ        

 ٕ ه أسنا   ٔساثت ٔاستاثت أسدقت( ِٕٔ ٔاضحن ٔوَ  لف كقن

اهلننٕاٞ بننا٧رى فنناهلٕاٞ وٮشننٗل ٔا٧رى وٮشننا  بّننان عمننٜ سننؽت  
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كقننٕه سننا  اهلننٕاٞ ا٧رى فننا٧رى و٭شٕثننٛ ٔاهلننٕاٞ سنناٟل هلنناف   

ٔوننَ وعنناٌ٘ صأسننا  بننْ( أسمننآ فونن٘ الٍّاٖننٛ صأساننت بننْ عمىننّا  

 أسدال عمىّا بْ وَ كتٗ  دّاكْ(ف 

ٔف الم اُ ضتٕ ونَ  لنفف ٔوٍنْ قٕلنْ كعناؾت صأسنا  ب نن        

( ٔصٔ   كنٵ  ن٘ٞ عمىنّا( ٔصٔكٗن  كمني عمنٜ ونَ        ٘ٞ عمىّا

مل كٮشل بْ  يا(ف ٔقد دناٞ ف كتن  المننٛ أُ عمىنّا قند ٌمن        

عمننٜ التىٗٗننال ٔفٗننْ وعٍننٜ الواعننن ٔالتقنندٖر  أسننا  عمىننْ ب ننن  

 ٘ٞن ٔٔ  ٭ عمىْ كن  ٘ٞن ٔأسا   نيٓ ب نن  ن٘ٞن ٔن ا    

دنناٞ ف ا عننادي صأسننا  بننْ أٙ عمىننْ( فّننٕ نكتنناه لمىعٍننٜ ٧ُ     

 ٫ساثٛ با  ألٛ أُ كعمي وَ أورِا كن  ٘ٞف ا

  ٖقٕه ال تنا  صأسنٗا ي عمىنّا ب ناا( فٗخا٠نُٕ      ثالجّا

ف أورَٖ صا٧ٔه ا تعىاهلي أسا  بّاا ا عٍٜ وتعندّٖا ِٔنٕ ٥ ًف   

الجننناٌ٘ أٌّننني ٖنننأكُٕ با٫ساثنننٛ ف ننننيف وٕضنننعّاف فّننني ٖرٖننندُٔ   

بتعنننويفِي ِننناا زتنننرا ا٫عننن٦ً ٔا٧ ونننار فننن٦ ٍٖا نننوْ وعٍنننٜ       

٫ساثٛن ٔوَ ثي كاُ المٕا  أُ ٖقٕلنٕا صأعمى ني ب ناان    ا

أٔ أ ننننيكين أٔ أٌونننن٠ يف أوننننا قننننٕه الٍاقنننند ف برٌازتننننْ أُ  

المننٕا  صأردننٕ أُ حتٗاننٕا بننْ عمىننّا( فمننٗ  ِننٕ الٕدننْف ٔنفتننا    

ك ننتعىن ا٫ساثننٛ فٗىننا ٖ ننتٕد  ا٫سمنناٞ ٔالعمنني بالشنن٘ٞ وننَ  

 كتٗ  دٕاٌوْن ٔلٗ  ٍِا وٕضعْف 
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 نندٖقْ ن ا رعننآن ٔسننا  الشنن٘ٞ ٔعمننٜ ِنناا  كقننٕه سننا  

أسدال بْن ٔأسا  بالش٘ٞ ا تدارن ٔأسا  با٧ور عمىّا أسمآ 

ٔعمي أقمٜ وا فْٗن ٔأسا  بّاا ا عٍٜ فعن ٥ ًف ٔف اذتدٖح 

 أسات بْ عمىّا أٙ أسدال عمى٘ بْ وَ كتٗ  دّاكْف 
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 ضٛف ٚقد 

 

وَ ا٧سرا وا ٖد ن عمٜ ا٧فعناه أُ ا٧مسناٞ كال نؽت    

ف كقننٕه   ننأ كر لننف فضننمف وننا سٗٗننتن ٔ ننٕا     ٔ ننٕا ٔقنند 

عمننٜ وٍّنادّين ٔقنند  نابْ  ٖنند    ٙختمنيف بنأ ٦ال العمىنناٞ ٔأدنر   أ

أبننآ ٔ نناكمْ ف أٌّىننا وننج٦ُ  ننقا وننَ ٌوعننٛ ٔاسنندٚف فتنند ن   

ال ؽت ٔ ٕا ٔقد عمٜ ا٧فعاه أُ ا٧مساٞف قاه  نٗوْٕٖ صِناا   

الوعن( ٔ كر وَ  لف صقد  با  اذترٔا ال  ٥ ٖمّٗا بعدِا ن٥

ا ٔ ٕا ٔال ؽت ٔرؿتاففف( ٔف ا تعىاه ال تا  ل نٕا ٔقند   ٔ 

  ا ٛ و اٟن أِىّا  

  ٖقنٕه ال تنا  ص ننٕا ٥ كونتح ا نندارس أبٕابّنا ِنناا     أ٥ّٔ

العاًن ستٜ ك ُٕ الٕ ارٚ قد أصتنالت ثون  ال تن  ا در نٗٛ(     

كىا ٖقٕلنُٕ سٍٗنّا ص نٕا لنَ ٖنأك٘ القاضن٘ ن٥ ف النند( ِٔني         

كىا دناٞ بنالٍص سنرا نثونات ن        غتا٠ُٕ ف اذتالؽت فنص ٕا(

ا مننت صلننَ( ٔسندِا عمننٜ الوعننن لمننشح وننا  أ٥ ٖقونن الٍونن٘ ٔلننٕ  

ٖقٕلننْ ال تننا ن كقننٕه  صلننَ كوننتح ا نندارس أبٕابّننا( ٔصلننَ ٖننأك٘  
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القاضننن٘ ن٥ ف النننند( فمنننَ سنننرا ٌا ننن  ٖننند ن عمنننٜ الوعنننن    

ا ضارع كىا كد ن عمْٗ ص ٕا( لٗخمْ با٥ تقواه ِٕٔ ٖوٗد 

ال  كوٗند ا٫ثوناتف قناه  نٗوْٕٖ صٔونَ كمنف       الٍو٘  ٦فّا ل ٕا 

اذتننرٔا أٖضننّا  ننٕا ٖوعننن ٧ٌّننا ؿتٍاللننٛ ال ننؽت النن  ف قٕلننف 

 ٗوعن ٔنفتا كد ن ِآ ال ؽت عمنٜ ا٧فعناهن ٔنفتنا ِن٘ نثونات      

لقٕلْ لَ ٖوعن( ٔوعٍٜ  لف أٌف ن ا أرات ا٫ثوات قمنت ص نٗوعن   

 لننف أٔ  ننٕا ٖوعننن( ٔن ا أرات الٍونن٘ كنناُ قٕلننف صلننَ ٖوعننن     

 لف( ٔداٞ ف  ر  التمرٖح صقد ٔال ؽت ٔ ٕا( أأات نثوات 

ٔعمٜ ِاا قتٍ  أُ كد ن ص ٕا( عمٜ ٌو٘ ٔنفتا كد ن ل٬ثوات 

ٜ   ضتٕ قٕلْ كعاؾت   كىنا كند ن    ٔل ٕا ٖعاٗنف ربنف فرتضن

ٔ ننٗعمي النناَٖ ظمىننٕا أٙ   ال ننؽت ل٬ثوننات ضتننٕ قٕلننْ كعنناؾت      

 ف وٍقم  ٍٖقموُٕ

ُ   ثاٌٗننّا ِنناا ٔقنند ٥ ٖ ننُٕ(      ٖقننٕه ال تننا  صقنند ٖ ننٕ

ٔ ِن  كنجيف وننَ المننٕٖؽت نؾت وٍن  قننٕهلي صقند ٥ ٖ نُٕ(ف قنناه       

العندٌاٌ٘ ف وعذىننْ صقند ٥ أدنن٘ٞ ٔالمننٕا  قند أنٗنن  ٧ُ قنند    

سننرا غتننتص بالوعننن ا جوننت ن ٥ٔ ٖومننن بننؽت قنند ٔالوعننن ن٥           

بالق ي( ٔادتٕا  عنَ  لنف أُ صقند( سنرا نثونات لمىاضن٘ن ٥       

ّا عمنننٜ  لنننفن ٔأُ ا تما نننّا لمى ننتقون ٔأوجمنننٛ ا٧ٟىنننٛ كتٗعننن 

بالوعن ٖعخ أٌّنا ٥ كند ن عمنٜ ا ني بنن ٖمّٗنا فعننن ٔأُ ا٧ٟىنٛ         
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قد ا تعىمت صقد ٥ ٖ ُٕ( ٔضتّٕا وٍْ كجيفّا ٔوٍّي ابَ ا قو  

ٔارتمٗنن ٔابَ دخ ٔالالشتشرٙ ٔداٞ ف  عر قدٖي ٔف أوجناه  

العنننر ف بنننن قننناه ا٫وننناً ا نننالق٘ ف كتابنننْ صسنننرٔا ا عننناٌ٘(    

ُ قنند ونن  ا ضننارع سننرا كٕقنن  كننارٚ ِٔننٕ كننجيف فّٗننان    صٔك ننٕ

  ٔ ُ ٌوٗننت فقمننت قنند ٥ ٖقننًٕ كٕقعننت   نكقٕلننف قنند ٖقننًٕ  ٖنندففف 

 العدً(ف 

ٔعمٜ ِاا ٥ ٖمح قٕه ال تا  ص نٕا ٥ ٖوعنن( ٔ نٕابْ    

صلننَ ٖوعننن(ف أوننا قننٕهلي صقنند ٥ ٖ ننُٕ( فّننٕ دنناٟال ٥  ننوّٛ ف      

 دٕا ٓن ٔقد أقرٓ ا ى  القاِرٙف
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  عٛد إىل تعسف

 

٥ ٖشنننرت  أُ جتتىننن  كراٞ الٍقننناا ف التخا٠نننٛ ٔالتمنننٕٖ  

بند ل نن ٌاقند أُ ٖتعنرٲا      عمٜ س ي ف كن و ألٛ ٔل َ ٥

وننا اٌتّننٜ نلٗننْ اذت ننيٮ عٍنند  ننٕآ فٗخالوننْ أٔ ٖشنناٖعْ باذتذننٛ 

ٔالدلٗنف ف  ا مل ٖوعن  لف ٔكٍأه ا  ألٛ ٔكأُ العؽت مل كوتح 

ال تنا  ف سنيفٚ   عمّٗا ونَ قونن فناٌتّٜ نؾت رأٙ فرٖندن كناُ      

وَ ا٧ور ٥ ٖدرُٔ ونا ٖ تى ن ُٕ بنْ ٔونا ٖارسنُٕف ونَ  لنف        

فعنن صكعنرٲا( بتشنندٖد النراٞ فقنند أدنرٝ ال نن٦ً فٗنْ كننجيفُٔ      

ٔكتوت فْٗ فو اتٮ الرأٙ ٔأٔرات الدلٗن ٔكٍنأه  لنف الٍاقند    

ف برٌازتنْ فمٲنٕ  قنٕه القاٟننن صكعرفنت نؾت ف٦ٌنٛ( ٔعنا  وننَ       

 المٕا  ع   وا ركٓف  ٖقٕه صكعرفت بو٦ٌٛ( ٔ رتٝ أُ

أوننا صكعرفننت نؾت ف٦ٌننٛ( فقنند اسننترٲ لننْ الٍاقنند باذتنندٖح       

صكعننرٲا نؾت اهلل ف الر نناٞ ٖعرفننف ف الشنندٚ( ٔا٧وننر شتتمنن ف    

فالنناٙ ٖعٍٗنننْ ال اكننن  بقٕلنننْ صكعرٲفنننت نؾت ف٦ٌنننٛ( أٌنننْ أ نننوح  

ٖعرفّننننا ٔمل ٖ ننننَ كننننالف ٔوعٍننننٜ صكعننننرا نلٗننننْ( ف المنننننٛ    
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ِنٕ ا عنرٔا فقند دناٞ ف      ٔاذتدٖح أٌنْ صعنرٲا ٌو نْ( فأ نوح    

الٍّاٖٛ صكعنرٲا نؾت اهلل أٙ أدعمنْ ٖعرفنف بااعتنْ(ف فن  ا أ نوح       

العوننند وعرٔفنننّا بااعتنننْ ف الرنننناٞ ع٭ر٭َفنننْ اهلل ف الشننندٚ عٍننند    

سادتنننْ فأ نننعوْف فقنننٕه ال تنننا  صكعرٲفنننت نؾت ف٦ٌنننٛ( ؿتعٍنننٜ  

ا  اأ ٥  نف فٗنْ  ٦فنّا لقنٕه الٍاقند ٔ نٕابْ       ّأ وشت أعرف

 بتعدٖٛ الوعن بٍو ْف  صكعرٲفت ف٦ٌٛ(

أوا قٕه القاٟن صكعرفت بو٦ٌٛ( أٙ أ وح ٖعرفّا فمنْ ٔدنْ   

ف العربٗننٛ  وننّا لقننٕه الٍاقنندف فقنند دنناٞ ف ا مننوا  صعرٲفتننف        

بالش٘ٞ( بتشدٖد الراٞ ؿتعٍٜ أعمىتف بْ أٙ دعمتف كعرفْف ٔقد 

دنناٞ ِنناا ف كنن٦ً ادتنناس  ٔابننَ ا قونن  ٔابننَ دننخففف ٔوننا ٥    

ٕاِي وَ ا٧ٟىٛف ف  ا قمت صعرٲفتف بون٦ُ(  عتمٜ وَ ك٦ً  

فىعٍننآ دعمتننف كعرفننْ كقٕلننف صعرٲفتننف ف٦ٌننّا(ف ٤ٖٔ نن  عمننٜ  

ِنناا صفتعرٲفننت بننْ( أٙ أ ننوشت كعرفننْف ف ا٧ننناٌ٘ صفشرٲكننت  

كعننرٲا بّننَ(ف ٔقنند دنناٞ ضتننٕ وننَ  لننف ف ٌوننح الاٗنن       بعننيفٙ ٧

ٔ ٕآ ٔقد داٞ صعرٲفتف بالٖد( ؿتعٍٜ ك ر كىا س نآ الٍاقند   

ْٕٖ ِٔننٕ صمسٗتننف بالٖنند( أٔ دعمتننف وعرٲفننّا بننْ ٥ٔ قتٍنن  عننَ  ننٗو

 ِاا وَ  اك وا ااً الٍص قد داٞ بّىا كتٗعّاف 

ٔأور ك ر ِٕ لو  صالعاٟمٛ( ؿتعٍٜ ا٧ رٚف فقد قاه الٍاقد 

ُ صالعاٟمٛ( مل ك ى  عنَ العنر ن ٔل نَ أقرِنا  ناس  ا نؼت       ن
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ٔالشنننٗ  ومننناوٜ الن٦ٖنننٗخ ٔا عذننني الٕ نننٗلن ٔأراا صأٌّنننا 

ت لشننٕٗعّا( ٔمل ٖننالان أقننٕه لننٕ كنناُ الشننٕٗع ٔسنندٓ  ننووّا أقننر

٫قرار وا مل ٖ ى  عَ العر ن  ا كاُ مثٛ سادٛ نؾت فح أٔ 

ٌقاشن ٔنفتنا ٖٮقنر المون  ٖٔٮركضنٜ ن ا مل عتنَف عنَ العنر ف ن ا        

ْٮ عمٜ ثرٖقٛ وَ ثراٟيف العربٗٛف فاٌظر نؾت وا داٞ  درٝ ا تقاق

ٚ ِاا المو  صالعاٟمٛ ونَ  ف زتمٛ الر الٛ ًٖٕ اقر زتى  القاِر

ال مىننات الننن  اركضننناِا زتىننن  المنننٛ العربٗنننٛ بعننند أُ اقتٍننن    

َٕ ف نقنرار      بمشتّا وَ ادتّٛ المنٕٖٛفف( ٔلٕ  نح أُ الشنٕٗع وٮنن

مل ٖ ننى  ٧عونن٘ الٍاقنند ٔزتنناو  المنننٛ وننَ كموننٛ الوشننح      وننا

ٔعٍنناٞ الٍظننر فٗىننا  ننار عمننٜ ا٧ل ننٍٛ ٔبنناارٔا نؾت قوننٕه المونن    

 العاوٗٛن ِٔاا نرٖ  ٔوٮشاهف  وّىا أٔنن٭ ف
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 ذٖبت إىل عٓدٙ 

 

بننند ونننَ وراعاكّنننان  ف ا نننتعىاه كنننن ظنننرا ضنننٕابل ٥

 ٔ ٍقمر ال ٦ً ٍِا عمٜ ظرفؽت ِىا صعٍد( ٔصسٕال٘(ف 

صعٍنند(  عٍنند ظننرا لمى نناُ ٖ ننتعىن ف أوننر س نن٘    أ٥ّٔ

عمىٮّا عٍند  كقٕلف كٍت عٍد ف٦ُ أٔ وعٍٕٙ كقٕلْ كعاؾت 

 ٘ عٍندٙ أفضننٮ وننَ عىنرٔ( أٙ ف س ىنن٘ف     ن ٔقٕلنف ص ٖنند ربن

ِٔ٘ كأك٘ لمالواُ كقٕلف الميٮ عٍد المدوٛ ا٧ٔؾتن ٔد٠تنف  

عٍد ثمٕع الشى ف ٥ٔ ك تعىن ن٥ وٍمٕبٛ عمٜ الظرفٗٛ كىنا  

وننر ف ا٧وجمننٛ أٔ زتننرٔرٚ بننن صوننَ( ضتننٕ أكٗننت وننَ عٍنند فنن٦ُن     

 ف قنٯ كنٶ وَ عٍدٳ اهللٔقٕلْ كعاؾت 

     ٕ دّؽتف ٔمل ٖ نى  ا نٕه دنار    ِٔن٘ ٥ ختنرز عنَ ِناَٖ الن

عمٜ صعٍد( نيف وٳَف فأٌت ٥ كقٕه ونج٦ّ ص ِونت نؾت عٍند فن٦ُ(     

فنناا نؾت ن ا مل كونند وعٍننٜف ٔن ا كاٌننت العننر  قنند أدننا ت      

ا ٕه صوَ( ف٨ٌّا قد أفاات وعٍٜ ٥ ٖتأك٘ فنافّاف فن  ا قمنت    

صأكٗت وَ عٍد ف٦ُ( فىعٍآ أٌف فارقتْ ف  ا سافت صوَ( قمنت  
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فنن٦ُ( فقمنندت أٌننف  ِوننت نلٗننْ ٥ فارقتننْف ٔوجننن    صأكٗننت عٍنند 

ُٯ( ح فضننين ِٔنن٘ ووٍٗننٛ تبونن صعٍنند( ف أٌّننا ٥ جتننر ن٥ ؿتننَ صَلنندٮ

عمٜ ال  ُٕف ٔك نتعىن ظرفنّا لمى ناُ ٔالالوناُ ؿتعٍنٜ عٍندف       

ُٯ ثمٕع الشنى ( ٔصأكٗنت ونَ     ٌٯف( ٔص افرت َلدٮ كقٕه صدم ت َلدٮ

ٛ   َلدٮٌنْ( قناه كعنناؾت    ٌٯَف  ٮرٲٖن ٌٯَف    ِٔ٭ن ٯ لنن٘ ونَ َلنندٮ ككٍننا ونَ َلنندٮ

 ف ر٭سٯىٛ

٘ٯ( ِٕٔ ظرا و اُ كقٕه صدم ٍا سٕه٭ ف٦ُ ثاٌّٗا   صسٕاَل

ٗٯْ ٔأسٕاَلْ( ٥ٔ ٖراا ؿتا ثنخ أ  ٗٯْ ٔسٕاَلْ ٔسٕاَل ٕٯَل دٮىن  ٍِنا    ُٔس٭

ٕٯه٭ ٔوا بعدٓ وٍمنٕ  عمنٜ الظرفٗنٛ     سقٗقٛ التجٍٗٛ أٔ ادتى ف ٔس٭

ا ف ادتّات ٥ٔ غترز عَ الٍم ٮ ن٥ أُ ظتر ؿتَف ٔوعٍآ دم ٍ

احملٗانننٛ بوننن٦ُف فوننن٘ الٍّاٖنننٛ صٔف سننندٖح ا٥ ت نننقاٞ  المنننّي  

ٗٯنْ أٙ وانٗوؽت       ٗٯٍاف ٖقاه رأٖنت الٍناس سٕلنْ ٔسٕاَل ٍٯا ٥ٔ ع٭َم ٕ٭اَلٗ س٭

بنْ ونَ دٕاٌوننْ ٖرٖند المنّي أٌنناله النٗنح٭ ف وٕاضن  الٍوننات ٥ ف       

وٕاض  ا٧بٍٗٛ(ف ٔمل ٖ ى  عَ العر  ا تعىاه سٕه٭ أٔ أ ٕاكّا 

ِناا ا عٍنٜف فن  ا  نح ِناا كناُ قنٕه ال تنا  صب٭َمن٭نتٯ          ف نيف 

٘ٯفف( نيف  نشٗح ٔ نٕابْ أُ كقنٕه     و اسُٛ ا٧رى ا الرٔعٛ س٭ٕاَل

ٞ٭ كاا( أٔ صب٭َمن٭تفف ضتٕ٭ كناا(ف   وج٦ّ صب٭َمن٭تٯ و اسُٛ ا٧رىف  ٮِا

ٞٮ ألن ٴ أٙ قندر ألن ٴ        أوا  ٮِاٞ فّٕ عمٜ ٔ ُ ُنرا  ٖقناه ِني  ٮِنا

 ٔ ٛٴ أٙ قنندرِاف  أوننا صضتننٕ( فننتعخ ٍِننا ا قنندار أٖضننّان    ٔ ِنناٞ و٠نن
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كىا كأك٘ ؿتعٍٜ القمد ٔادتّٛ كقٕه  عٍدٙ ضتٕ أل  كتا ٴ 

 ٔقد ا تعىمتْ العر  ظرفّاف 

ٔعمننٜ ِنناا قننن ص ِوننتٮ عٍنند٭ فنن٦ُ( ٥ صنؾت عٍنندٓ( ٔصب٭َمن٭ننتٯ  

٘ٯ كااف   و اسٛ ا٧رى ضتٕ٭ كاا( ٥ سٕاَل

 

  



 

047 

 

 

 

 ايكسف ٚايط١ٜٛ 

 

  ٛ أُ كشنتي راٟشنٛ و نت رِٛ     أوا صالقرا( فّٕ عٍند العاون

فرتفنن  رأ ننف عاب ننّا و شننرّاف ِٔنني ٖموظٌٕننْ بنناهلىالٚ بنند٥ّ وننَ 

القااف ٖٔ تعىمْ ال تا  ف وعٍٜ التقال ف فو٘ المننٛ كقنال  ونَ    

ْٮ  أالش٘ٞ ٔقنالٲ وٍنْ ن ا أبنآ ٔعافنْن أٔ ا٥مش٠نالا  فامشن        ت ٌو ٮن

وَ الش٘ٞ ن ا ٌورت ٔاٌقوضتن أٔ النجٗاُ فنجت النٍو  ٔكنجنت   

ستٜ ك اا كتقٗأ ٖٔقٕه ال تا  صقرفت وَ الش٘ٞ( اضاربت 

ٔصِنناا ٖنندعٕ نؾت القننرا( ٖعٍننُٕ بننْ أٌّنني اوشننأ ٔا وٍننْ فعننافٕٓف  

ٔلٗ  ف المنٛ ونا ٖ نٗ  ِناا ا٥ نتعىاهف كقنٕه قنرا لعٗالنْ ن ا        

ك نن ف ٔقننرا عمننٜ القننًٕ بنننٜ َٔكننا ٭ ٔقرفتننْ ب نناا عٳوٯتننْ   

ِٔ نننااف ٔقننند عنننرى الٍاقننند هلننناا ف برٌازتنننْ فعنننا  قنننٕه      

 تنننا  صكمىتننناُ كنننجيفاُ قنننرف( ٔ نننشح٭ فذعنننن التقنننال  أٔ     ال

ا٥مش٠ننالا  أٔ الٍونننٕر ستننننٱ القننراف ِٔنننٕ عمنننٜ سننيفف عمنننٜ أٌننن٘    

كٕقعتن ٔقد َقم٭ر ال ٦ً عمٜ ِاا ارتاأ أُ ٖاكر ومدرٓ 

ٖٔوشح كٗ  ك ر  الِٕي فْٗف ٔقد ٌوْ المنُٕٖٕ عمٜ صقنرا(  



 

048 

 

ف الٗمنْن ٔل نَ    ٛكىا فعن العدٌاٌ٘ ف وعذىْ ٔر نٗد عاٗن  

وا أ ن ارتاأف أقنٕه أقنر  أ نن قت نَ أُ ٖنرا نلٗنْ صقنرا(        

ؿتعٍننآ الشنناٟ  ِننٕ صكننرا( بال ننااف فونن٘ الم نناُ صكننرا       

الش٘ٞ مشْن ٔكرا اذتىارٮ ن ا  ي٭ بنٕه٭ ا٧كناُ ثني رفن  رأ نْ      

 ٔقم   وتْ( ٔداٞ فْٗ  

 ٔختالننننننننننننْ وننننننننننننَ كننننننننننننرفَّ كاذتنننننننننننناّ   

  

 ٔافننننننننننننننرتٲ  ننننننننننننننابّا ٌٔ٭شننننننننننننننٕقا واذتننننننننننننننا 

   

ي كاذتننّا أٙ عاب ننّا كأٌننْ ٖقننٕه  حت ننوْ ب ننو  وننا ا ننت 

افرتٲ أٙ ا تٍشيف  ابّا أٔ ٌشٕقّا واذتّاف ٔالمنا  عمنارٚ ٌواكٗنٛ    

بالنٛ ا رارٚ ٔالٍشٕال وا ٍٖشيفف فنال رٯا بّناا ا عٍنٜ أُ كشنتي     

راٟشننٛ فتونندٔ عاب ننّا و شننرّاف ِٔننٕ ب نن ُٕ الننراٞف ٔوننَ  لننف  

قٕهلي  صأكرفت الوٗضٛ( ن ا ف ندت كىنا دناٞ ف التنازف فن  ا      

فتْ( بّاا ا عٍٜ فّنن ٖعنخ قٕلنف صكرفنت الشن٘ٞ٭(      كاُ صكر

أٌف أبٗتْ ٔعوتْ عمٜ ا نا ن أقنٕه مل أقن  عمنٜ  لنفن ل نَ       

 ا ا  ٥ قتٍ  وٍْف 

أوا صال ٕٖٛ( فقد  ويف٭ نؾت ل ناُ الٍاقند قٕلنْ أٌنْ ٖمنشح      

وا ٖمنشح صلرفن   نٕٖٛ المننٛ عٍند ا ناٖعؽت(ف ٔقند أٔرا ص نٕٖٛ(         

 غتوٜ أُ ص ٕٖٛ( ٍِنا ف ننيف   كىا ٖٕراِا ا اٖعُٕ  اأف ن  ٥
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ٛٴ ف ِاا ا٧ونر أٙ ِىنا و نتٕٖاُ     وٕضعّاف كقٕه  ِىا عمٜ  ٕٖ

 ٛفٗننْف ٔق ننىت الشنن٘ٞ بٍّٗىننا بال ننٕٖٛ أٙ بالعنندهن ٔأرى  ننٕٖ

ن ا كاٌت و تٕٖٛن ٔاورأٚ  ٕٖٛ أٙ كاوٛ ارَتِميفف فىعٍٜ ال ٕٖٛ 

ن ّا ٖدٔر سٕه العده ٔا٥ تٕاٞ ٔالتىناً كال نٕاٞف فون٘ الم ناُ     

 ل ٕٖٛ ٔال ٕاٞ  العده ٔالٍموٛ(ف صا

ف٦ ٔدْ ن ّا ل ٕٖٛ ف قنٕه الٍاقند صلرفن   نٕٖٛ المننٛ عٍند       

ا اٖعؽت(ف ٔنفتا ٌوّت عمْٗ ل٦٠ ظتد ال تا  ٔا اٖعُٕ و نانّا  

 ٥ تعىاه عمٜ نيف ٔدّْف ٔف ِاا بٗاُف 
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 ايتُٝٝص بني ايػ٦ٝني 

 

ٞ٭  التىٗٗال ف المنٛ وعٍآ الومن ٔالتورٖيفف كقٕه وٳن  الٯت٭ الشن٘

وننَ الشنن٘ٞٳ ٔوٗالكننْ وٍننْ بالتشنندٖدن ف فتننا ٭ ٔاوتننا ٭ ٔـتٗننالن أٙ     

فممتْ فاٌومنف فّٕ ٖتعدٝ نؾت ووعٕلْ الجناٌ٘ بناذتراف ل ٍنْ    

فتقننٕه صفنن٦ُ قتٗننال بننؽت كنناا ٔكنناا( كىننا كقننٕه   ٖننأك٘ ٥ وننّا

صف٦ُ ٖومن بٍّٗىا(ف ٔقد عرى الٍاقد هلاا فأقرٲ زت٘ٞ الوعن 

  ٔ أٌ نر زت٠ٗنْ ٥ ونّا ف قٕلنف صوٗنالت      وتعدٲّٖا كىنا  كرٌنآن 

بننؽت كنناا ٔكنناا( ن٥ ف  ننٕرٚ ٔاسنندٚ ِنن٘ صفنن٦ُ قتٗننال بننؽت       

ا٧ ننٗاٞ ٥ صبننؽت الشنن٠ٗؽت(ن ٔلننٗ  ل ٦وننْ ِنناا و نناذ ٔأٌننف  

 الوٗاُ  

نننن قٕلنننف صوٗنننالت بنننؽت الشننن٠ٗؽت ٔبنننؽت ا٧ نننٗاٞ(  نننشٗح      0

بٍّٗىنننا(ف فوننن٘ ا٧لوننناظ ال تابٗنننٛ ٖالت و نننتقٗيف ٔكنننالف صونننا

صبا  الومن بؽت الش٠ٗؽت  ٖقاه دعمتف وٮتىٗنالّا  ل٬واً اهلىااٌ٘ 

بنننؽت ا٧ونننرَٖن ٔفارقنننّا بنننؽت ا٧ونننرَٖن ٔفا ننن٦ّ بنننؽت ا٧ونننرَٖن  

ٔبٍّٗىا كواَٖ ٔـتاٖال(ف ٔف أ اس الو٦نٛ صواٖالت بؽت الش٠ٗؽت(ف 
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فجوت بّاا أُ التىٗٗال بنؽت الشن٠ٗؽت كنالورال أٔ الومنن بٍّٗىناف      

ت بالتشدٖد ٔفممت كقٕه وٗالت بٍّٗىا َٔفر٭قت بالتخوٗ  ٔفرٲق

ٔوننناٖالتن كمنننْ  نننشٗحف ٔاٌظنننر نؾت كننن٦ً ا٫وننناً ال نننيفاف   

ٕٲٚ  ٍاعتف ال  ـتٗال بّا بؽت ارتاأ  وٍاظركْ ا شّٕرٚ  صٔأرٌا ق

 ٔالمٕا  أٔ بؽت اذتيف ٔالواثن(ف 

ن  ِ  الٍاقد نؾت  شٛ قٕه القاٟن صوٗنالت بنؽت ا٧ نٗاٞ(    2

 الشنن٠ٗؽت(  ٠ٗننْ ف الم نناُ ٔنؾت  اننأ قننٕه القاٟننن صوٗٲننالت بننؽت 

لعدً زت٠ْٗ ف الم ناُن ف ٗن   ناذ لنْ أُ ٖونرٲال ف اذت ني       

بٍّٗىا ٔالوعن ٔاسدف ف  ا كاُ ا٧ٔه  شٗشّا ٔدن  أُ ٖ نُٕ   

 ا٩ ر  شٗشّا أٖضّاف 

نننن  ِننن  الٍاقننند نؾت أُ صوٗنننالت بنننؽت ا٧ نننٗاٞ(  نننشٗحن     3

لتضىَ وٗال وعٍٜ فنرٲالف ٔالمنشٗح أُ ٥ ٔدنْ لمتضنىؽت ف وجنن      

 ننرا  فعننن وعٍننٜ فعننن ك ننر  ٍا ننوٛ    نؽت ِنناا ا قنناًن فالتضننى 

بٍّٗىنننا ٔفاٟدكنننْ أُ ٖننن٤اٙ الوعنننن ا شنننر٭  بونننتح النننراٞ ا عٍنننٗؽت  

كتٗعّان ٖٔتعدٝ كعدٖٛ الوعن الاٙ أ ر  وعٍنآن بضني اهلىنالٚن    

 ُ ٖ ننُٕ بننؽت الوعمننؽت كننناٖر ف   أٔ ٖمننالً لالٔوننْف ِٔنناا ٖقتضنن٘ أ

ٜ ا عٍٜن فأٙ فاٟدٚ ف كضىؽت صوٗنال( وعٍنٜ صفنرٲال( ِٔىنا ؿتعٍن     

َفم٭نن ٔن٥ فّن كقٕه صظمي عمْٗ( بتضىٍْٗ وعٍنٜ صدنار عمٗنْ(ن    

ِٔىننا وتىنناث٦ُ ف ا عٍننٜن أٔ كقننٕه صٌٳمننت بننْ( بتضننىٍْٗ وعٍننٜ     
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صُفالٯتٮ بْ(؟ ٔنفتا ٖمح أُ ٌقٕه صٌمركْ وَ ف٦ُ( عمنٜ كضنىؽت   

صٌم٭ر٭ٓ( وعٍٜ صو٭ٍ٭عْ( أٙ لتنآ كىنا دناٞ ف الم ناُن أٔ كقنٕه      

    ْ ٕٯت( كىنا دناٞ ف      صفالت ونَ العقنا ( عمنٜ كضنىٍٗ وعٍنٜ صٌ٭ذ٭ن

ًٮ الٍعىٛ ا ٕهٮ ادتٍٛ ٔالوٕ ٮ وَ الٍار(ف   اذتدٖح صـتا

ن ٖتعدٲٝ صوا  ٔـتٗال( ؿتَ كىا ٖتعدٝ بعَف قاه ابَ دنخ  4

( ٔقاه 238ف احملت   صأٌّي وا ٔٓ عَ نيفٓ وَ  اٟر ا٧اٖاُ/ 

ا ر ٔقنننننن٘ ف  ننننننر  اذتىا ننننننٛ صستننننننٜ ٥ ٖتىٗننننننالٔا عٍننننننْ ف  

 (ف 553التمرا/

واُ بالف أُ قٕه ال تا  صوٗالت بؽت كاا ٔكناا(  فٗ ت

 ننشٗحن  ٦فننّا لقننٕه الٍاقنندن ٥ٔ ظتننٕ  فنناه أُ ٌٍ ننر عمننٜ   

 ٥  ف ف  ٦سْ ٔ شتْف  ال تا ن وا
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 أَظ ٚايّٝٛ 

 

 ف ال ٦ً عمٜ أؤ  ٔالًٕٗ و اٟن أِىّا  

  أونن  وننوخ عمننٜ ال  ننر ف أ ننّر ا ننااِ ف كقننٕه     أ٥ّٔ

ؿتا فْٗف فا٧ٔه ووخ عمٜ ال  ر   افرتٮ أؤ ن ٔوضٜ أوٯٔ 

ف وٕض  الٍم  عمٜ الظرفٗٛف ٔالجاٌ٘ ونوخ عمنٜ ال  نر ف    

ف ٖٔراا بأو ن الًٕٗ الاٙ وضٜ قون ٛوٕض  الرف  عمٜ الواعمٗ

ا منت عمٗنْ   أٖٕوَف  ا ٛف ٔقد ٖ تعىن فٗىا قومْ زتنا ّاف فن  ا   

ا٧ل  ٔال٦ً قمنت صا٧ون ( فنده عمنٜ ٖنًٕ ونَ ا٧ٖناً ال نابقٛن         

أعربتْ ف   وٕضنعْ ونَ ال ن٦ً ٌمنوّا ٔرفعنّا ٔدنرّاف كقنٕه        ٔ

كٍننت بننا٧و  قاضننّٗان ٔوننا  اه ا٧ونن  ٖعنن  ٖٔننٕس٘ بننالعين    

ٔأسووننتٮ ا٧ونن ٭ ٔ كننرآن فتذننرٲ ا٧ٔه ٔكرفنن  الجنناٌ٘ ٔكٍمنن     

ا٧ يفف ف  ا أضوت صأو ( كاُ كا٧و ٭ وعربّاف كقنٕه وضنٜ   

عند صأون (   أو ٍا ؿتا فْٗ كىا كقٕه وضٜ ا٧ون ٮ ؿتنا فٗنْف ٖٔ   

ا وخ عمٜ ال  ر وعرٲفّا لد٥لتْ عمٜ ًٖٕ بعٍٗنْف فن  ا ا نتعىن    

 وٍ رّا أعر  أٖضّان كقٕه صكن ند  اٟر أو ّا(ف 
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  ن ا أراا ال تا  الًٕٗ الاٙ قون أؤ ن قالٕا صسدخ ثاٌّٗا

 لف أؤ  ا٧ٔه( أٙ ف الًٕٗ الاٙ ٖ ويف الًٕٗ الاٙ قون ٖٕوفف 

ا أوننٔ  فنن ُ مل كننرٓ ٖٕوننّا قوننن فونن٘ المننشا  صكقننٕه وننا رأٖتننْ ونن

ٔٲه٭ وَ أو (ف أوا قٕه ال تنا  صسندخ    أؤ  قمت وا رأٖتْ وا أ

 لف أو  ا٧ٔه( فخاأف ٔأوا قٕهلي صسدخ  لف أٔه٭ أو ( فقد 

داٞ ف الشعر ٔل نَ ؿتعٍنٜ ننيف ا عٍنٜ الناٙ ٖرٖندٓ ال تنا ف        

 قاه الوشرتٙ ف  ٍٗٗتْ ا شّٕرٚ  

 نٔكننأُ المقنناٞ أٔه٭ وننَ أونن 
ٔ٭     نننُف الونننراال أٔه٭ أوننن  س ٔ

   

فقٕلنننْ صأٔه أوننن ( ٖعنننخ ال ننناعات ا٧ٔؾت ونننَ أوننن ف أٙ  

ُٲ المقنناٞ دننرٝ ف الٗننًٕ النناٙ قوننن أونن ن ٔالوننراال أوننٔ ن    كننأ

 فمٗ  بٍّٗىا ن٥ ًٖٕن فىا أقمر وا بٍّٗىاف 

ً٭ الاٙ ٖ ويف الًٕٗ الاٙ قون أؤ  قمت ثالجّا   ن ا أرات الٕٗ

كىننا ف المننشا ف ٥ٔ  صدننرٝ  لننف وننا أٔه وننَ أٔه٭ وننَ أونن ( 

 ٖقاه ِاا التعويف ن٥ لٕٗوؽت قون أؤ ف 

  ٖ تعىن صالًٕٗ( ظرفّا فتقٕه صقٗاونف أون  س نَن    رابعّا

ً٭ قونٗح(ف ٖٔنده الٗنًٕ بنا٧ل  ٔالن٦ً عمنٜ  وناُ اذتناهف           ِٕٔ الٗنٕ

ٔكنننالف صا٩ُ( أٔ صال ننناعٛ( ف ٌّىنننا لمالوننناُ اذتاضنننرف كقنننٕه   

ُ٭   ظنرا ونوخ عمنٜ الونتح     صد٠ت ا٩ُ( ٔصك مىت ال ناعٛ(ف ٔا٩
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ُ٭ن فٗ نننُٕ    ُ٭ ٔنؾت ا٧ ُ٭ ٔستنننٜ ا٩ ُ٭ ٔوٍنننا ا٩ ُ٭ ٔونننا ا٩ ونننَ ا٩

ووٍٗننّا عمننٜ الوننتح ف وٕضنن  ادتننرف فنن  ا قمننت أُ كٌننف أٙ سنناه     

 سٍٗف اه عمٜ الٕقت ٔا٧ٔاُ فأعر ف 
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 ايفرت٠ 

 

الورتٚ ف ا٧ ن كالوتٕرف ٔالوتٕر وَ فرت ن ا  ن َ عنَ   

أكند  لنف الرانن  ف وورااكنْ      سدكْن كىا ف التّاٖ ف ٔقند 

فقاه صالوتٕر   ُٕ بعند سندٚن ٔلنؽت بعند  ندٚن ٔضنع  بعند        

قننٕٚ(ف فننالورتٚ ن ّا سالننٛ وننَ الوتننٕر قنند كقمننر ٔقنند كاننٕهف ٔف     

الٍّاٖننٛ صٔف سنندٖح بننَ و ننعٕا أٌننْ وننرى فو ننٜ فقنناه  نفتننا  

أب ننن٘ ٧ٌنننْ أ نننابخ عمنننٜ سننناه فنننرتٚن ٔمل ٖمنننوخ ف سننناه    

 ننن ُٕ ٔكقمٗنننن ونننَ العونننااات     ادتّننناا( ٔأراا صأٙ ف سننناه 

ٔا اِدات(ف فقد أ ابْ ا رى ِٕٔ عمٜ ساه فرتٚ كناُ ٖقنن   

فّٗا وَ العوااٚن فو ٜ ٔفرتكْ ِآ حتتىن الإه ٔالقمر وَ 

سٗح الالوَف ٔعرى الٍاقد ف برٌازتْ لقنٕه ا اٖعنٛ صٔف ِنآ    

الورتٚ بدأ ف٦ُ بالتألٗ ( فقاه نٌْ  انأ ص٧ُ الونرتٚ أثنٕه ونَ     

يف دندّا( ٔاسنتر لنالف ؿتنا دناٞ ف كتن  التو نيف ف         لف ب ج

 ننر  قٕلننْ كعنناؾت صٖننا أِننن ال تننا  قنند دنناٞكي ر ننٕلٍا ٖننوؽت    

ل ي عمٜ فرتٚ وَ الر ن( ٥ٔ و اذ ل ٦ً الٍاقد ٔ ر  ِآ 

 ا٩ٖٛ سذٛ عمْٗ ٥ سذٛ لْف ٔأٌف الوٗاُ  
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ن الورتٚ كىا بٍٗا ال  ُٕ بعد سدٚن ٔلٗ  ف المنٛ ونا  0

وننا  ننر  ا٩ٖننٛ فقنند قنناه القننرثيب صعمننٜ فننرتٚ وننَ  عتنند  وٍّنناف أ

الر نن أٙ   ُٕن ٖقاه فرت الش٘ٞ   َن ٔقٗن عمٜ فرتٚ  

عمننٜ اٌقانناع وننا بننؽت الٍوننٗؽت(ف فىعٍننٜ قننٕه كعنناؾت قنند دنناٞكي    

ر ننٕلٍا ٖننوؽت ل ننين عمننٜ فننرتٚ وننَ الر نننن أٙ دنناٞكي عمننٜ    

اٌقانناع وننا بننؽت الٍوننٗؽتف فقنند وضننت ونندٚ قوننن زتنن٘ٞ الر ننٕه     

ا الر نن ٔاٌاىن  فّٗنا كثنار النٕس٘ن كىنا  كنر        اٌقاعت فّٗ

أبننٕ سٗنناُ ف الوشننر احملننٗلف ٔا تمنن  ف قنندر ونندٚ كمننف الوننرتٚ   

كىا داٞ ف كو يف القرثيبف ٔا٧كجرُٔ أٌّنا بمننت ضتنٕ  نتٛ     

قرُٔن ٔوعٍٜ  لف أُ فنرتٚ اٌقاناع الر نن قونن زتن٘ٞ الر نٕه       

اوتندت ِننآ القننرُٔف فوّنني الٍاقنند وننَ ِنناا أٌننْ ظتنن  أُ كاننٕه  

ن فننرتٚ فت ننتىر كىننا ا ننتىرت فننرتٚ اٌقانناع الر ننن قوننن      كنن

 زت٘ٞ الر ٕهن ِٕٔ عذٗ ف 

نننن الونننرتٚ مسٗنننت كنننالفن ٥ لإهلنننا أٔ قمنننرِان بنننن      2

لوتٕرِا ٔاٌقااع ادتد فّٗان ف ن ساه  جن ِناا ال ن ُٕ أٔ   

ا٥ٌقااع ٖتٕ ل بؽت سالؽت وَ اذتدٚ أٔ ادتد أٔ ا٥دتّاا فّ٘ 

الشندٚ أعقوتّنا سناه ونَ      فرتٚ ثالت أً قمرتن ٔكن ساه وَ

 الضع  أٔ المؽت فقد كلت نؾت فرتٚ ٥ٔ  أُ  دٝ ِآ الورتٚف 
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ن  انأ ال تنا  ف ا نتعىاه الونرتٚ لنٗ  ونرآ نؾت عندً        3

ُ الونرتٚ  وناُ كنأٙ  وناُ     أكقدٖرِي وداِا بن  ووْ س واٌّي 

وَ ا٧ وٍٛن ٔلٗ  ِاا  شٗشّاف ف  ا قنالٕا ونج٦ّ صكاٌنت فنرتٚ     

رتٚ ِدٔٞ ا تعاا بّا كن فرٖيف قنٕآ( أٔ قنالٕا   وا بؽت اذتربؽت ف

بد ل ن  دٚ ونَ فنرتٚ كعقوّنا( كناُ ك٦وّني و نتقٗىّان        ص٥

٧ٌّنني راعننٕا فٗننْ وعٍننٜ صالوننرتٚ(ف ٥ٔ ٖمننح أُ ٖقٕلننٕا صا ننتىرت  

فرتٚ ارا    ّرّا( ن  لٗ  ِاا ا ٕضن  وٕضن  ا نتعىاهلاف ٧ُ    

دتند أٔ  الورتٚ كىا كقدً ودٚ ِدٔٞ أٔ   ُٕ أٔ اٌقااع عنَ ا 

ا٥دتّاا أٔ الٍشا ف ٔوَ ثي كاٌت  عٍنٜ  نا  ٖتعمنيف بأ نمّا     

 ِٕٔ الوتٕرن ٥ٔ  مٛ هلا باليِٛ أٔ اهلٍّٗٛ كىا  عي الٍاقدف 
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 االَتٓإ 

 

وَ ك٦ً ال تا  قٕهلي صأٌا عؼت لف كن ا٥وتٍاُ عمٜ 

وا كوضمت بْ عم٘( ٖ تعىمُٕ صاونؼت لنْ( ؿتعٍنٜ اعنرتا بوضنمْ      

 نننتعىمُٕ صا ىنننؼت( لشننناكر ادتىٗننننن   فشننن رٓ لنننْن كىنننا ٖ 

ٔصا٥وتٍاُ( لمش ر ٥ٔ ٖ تونُٕ بّناا بنن ٖقٕلنُٕ  صأٌنا عٍنُٕ       

لننف( أٙ  نناكرن ٖٔننأكُٕ وٍننْ بننن صا ىٌٍٕٗننٛ( أٖضننّان فّننن هلنناا     

 كمْ أ ن ف المنٛ  

أ٥ّٔ  ف المنٛ صوَ عمْٗ ب اا( ن ا أٌعي عمٗنْ فعن٦ّن ٔوٍنْ    

 ننٗنٛ ووالنننٛ ؿتعٍننٜ صا ٍنناُ( ِٔننٕ وننَ أمسنناٞ اهلل كعنناؾتن ِٔننٕ  

ا ٍعي ا عا٘ن أٙ كجيف ا٫ٌعاً ٔالعااٞ وَ ا نَ ؿتعٍنٜ ا٫ٌعناً    

ٔالعانناٞف ٔوننَ عمٗننْ ب نناا قنن٥ّٕ ن ا اعتنند بننْ عمننٜ وننَ أعاننآ     

٘ٲ           َٲ عمن بالقٕهف ِٔناا و نتقوح وناوًٕ فٗىنا بنؽت الٍناسف كقنٕه ون

فن٦ُ ؿتنا  ننٍ ف ٔونَ  لنف قٕلننْ كعناؾت  صٖنا أّٖننا الناَٖ كوٍننٕا ٥        

قاك ي بنننا َ ٔا٧ ٝ(ف ٔوٍننننْ ا جنننن صا ٍننننٛ كو نننند   كوامنننٕا  نننند 

المٍٗعٛ( أٔ صا ٍٛ كّدً المٍٗعٛ( أٙ أُ كناكيفك ونَ أس نٍت    
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نلٗننْ ؿتننا أ نندٖت نلٗننْ وننَ كتٗنننن وو نند هلنناا ا٫س نناُ ٌا نن   

٧ثرٓف ٔداٞ ف اذتدٖح  ث٦ثٛ ٖش٤ٍِي اهلل وٍّي الوخٗن ٔا ٍاُف 

د كونراُ  ٖٔش٤ٍٓ ٖونضنْن ٔل نَ عت نَ ا نَ بّناا ا عٍنٜ عٍن       

 الٍعىٛ ٔوٍْ ا جن  صن ا كورت الٍعىٛ س ٍت ا ٍٛ(ف 

ثاٌّٗا  ف المنٛ صا ىٍنُٕ( ونَ صوٍنْ( ن ا قاعنْ أٔ أضنعوْ أٔ      

َٲ عمٗننْ ب نناا( ن ا اعتنندٓ عمٗننْف ٔأ ننمْ        ٌقمننْف أٔ ِننٕ وننَ صونن

عٍننُٕ بننْ كىننا أٔلننْ بعضننّيف ٔقنند ف ننر قٕلننْ كعنناؾت صٔنُ لننف   

  ا ونراات صننيف عٍنُٕ    ٧درّا نيف عٍُٕ( با عٍٗؽتف قاه  اس

قٗن نيف وعتد بْن ٔقٗن نيف وقإع ٥ٔ وٍقٕ ففف ٔقٗن نُ ا ٍنٛ  

النن  بننالقٕه ِنن٘ وننَ ِنناا ٧ٌّننا كقانن  الٍعىننٛ ٔكقتضنن٘ قانن         

 الش ر(ف 

ثالجننّا  ف المنننٛ ا٥وتٍنناُ ؿتعٍننٜ صا ننَ(ف فّننٕ ؿتعٍننٜ ا٫ٌعنناً   

فعنن٦ّف كقننٕه صأوننؼت عمٗننْ ب نناا( أٙ أٌعنني بننْ عمٗننْن كىننا ِننٕ     

ٜ ا٥عتداا بادتىٗن فع٦ّ عمٜ وَ أ دٙ نلٗنْف كقنٕه صاونؼت    ؿتعٍ

 أٙ استىمت وٍٛ(ف  ٛعم٘ ؿتا  ٍ ( ٔصاوتٍٍت وٍف ؿتا فعمت وٍٲ

ٖٔ ننتوؽت بننالف أٌننْ ٥ ٖمننح قننٕه ال تننا  صأٌننا عننؼت لننف  

عمٜ وا أ دٖت( ٔ ٕابْ  اكر لف وا أ دٖتن كىا ٥ ٖمح 

 ا ىٌٍٕٗنٛ  ا ىؼت ؿتعٍٜ الشاكر ٥ٔ ا ىٍُٕ ؿتعٍٜ الشناكر ٥ٔ 

ؿتعٍٜ الش رف ٔف المنٛ كجيف عا ٖنخ عنَ ِناا كمنْ ٖٔون٘     
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بننالتعويف عٍننْ كقٕلننف  نن رت لونن٦ُ ٌعىتننْ ٔ نن رت لننْ وننا  

 نن ركْ عمنٜ ٌعىتننْ ٔفضننمْن ٔقىنت بٕادنن   نن رٓ    ٙ نٍ  أ 

ٔسروننٛ  ننٍٗعْف ٔأٌننا كننجيف الشنن ر أٔ الشنن راُ عننارا سننيف  

ن بنن  ٌعىتْ وعرتا جبىٗمْ وٍٕٓ بوضمْ وجَ عمْٗ وشٗد ب روْ

و٨ت فى٘ فىدٓ ٔسو ت ل اٌ٘ عمٜ   رٓن ٔالش ر وجن 

اذتىنند ل ننَ اذتىنند أعنني فأٌننت حتىنند ا٫ٌ نناُ عمننٜ  ننواكْ     

ادتىٗمٛ ٔوٕاِوْ كىا حتىدٓ عمٜ وعرٔفْ ٔل ٍف ٥ كش رٓ 

 ن٥ عمٜ وعرٔفْ أُ  واكْ ٔوٕاِوْف 
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 أذٕ ي٘ باجلًٛع 

 

٥ ٖ ونن٘ لمش نني بمننشٛ ا تٗننار سننرا ادتننر  عٍننٜ وننَ   

اٌ٘ الوعنن أُ كعٕا نؾت ا عادي ٔسدِان كىا ٖوعنن بعضنّي   وع

فٗخا٠ُٕف بن ٥ ٖٮنخ ف ِاا أُ كام  عمنٜ ونا ف كتن  الٍشنٕ     

بد وَ ا شاركٛ  لتعرا وا ٖارٲا فْٗ ا تعىاه كن سرا ن  ٥

ف حتمننٗن وننا ف كتنن  ا٧ا  ٔعمننًٕ المنننٛ لمتومننر ب ٗوٗننٛ     

 كمرٖ  سرٔا ادتر ٔحتدٖد وعاٌّٗاف 

ر صف( ونج٦ّ ٖ نتعىن لظنرا سقٗقن٘ كالندار      فشرا ادتن 

ٔالومنندف كقٕلننف  نن ٍت ف النندارن ٔأقىننت ف الومنندن كىننا     

ٖ نننتعىن لظنننرا كقننندٖرٙ أٙ زتنننا ٙن كقٕلنننف ف نننرت ف    

أوننركن ٔك مىننت ف  ننأٌفن ٔك ننتعىن الونناٞ ف ِنناا ا ٕضنن     

أٖضنننّان لظنننرا و ننناٌ٘ كقٕلنننْ كعننناؾت صٔلقننند ٌمنننركي اهلل  

كقٕلْ كعاؾت  صٔلقد أٌارِي بودر( أٙ ف بدرن ٔلظرا زتا ٙ 

ٔٯا بالٍٮاٮر(ف ٔالٍٮاٮر كت  ٌاٖرف ٔا عٍٜ أٌارِي لٕ   ب٭ِاش٭ت٭ٍا فتىار٭

بعاابٍا فشن ٕا فٗىنا أٌنارِي بنْف ٔا نتعىاه صالوناٞ( ف كن٦ً        

الشعراٞ ٔال تا  عمنٜ ِنااف قناه عنٍرتَٚ  صٖنا اار عومنٛ بنادتٕاٞ        
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َ أسند( أٙ  ك مى٘( أٙ ف ادتٕاٞف ٔقناه الٍابننٛ صٔونا بالندار ون     

وا ف الدارف ٔقاه لوٗد  صعوت الدٖار ستمنّا فىقاوّنان ؿتٍنٜففف(    

أٙ ف وٍنٜف فذنناٞت الونناٞ ف أقننٕاهلي لظننرا و نناٌ٘ف ٔدنناٞ ف  

( فد مت الواٞ عمٜ 2/242ٌّر الو٦نٛ صٔقد كٕرٲثت٭ ؿتعا ْٗ ن 

ظننرا زتننا ٙن ٔا٧ ننن صف وعا ننْٗ(ف كقننٕه كننٕرٲ  فنن٦ُ ف       

 ا ثونت ِناا كناُ قٕلنف صف نرت      ا٧ورن كىا ف ا منوا  فن   

با٧ور(  شٗشّاف ٔقد عرى الٍاقد لقٕه ا اٖعٛ صِن افت نرت  

ٌننْ نننيف  ننمٗين ل ننووؽت ا٧ٔه عنندً زتنن٘ٞ افت ننر    نبّننا( فقنناه 

ر ن٥ ف ا عذنني الٕ ننٗلف ٔالجنناٌ٘  أُ ٌننص ا عذنني   ؿتعٍننٜ فٖ نن 

الٕ ننٗل افت ننر فٗننْن ٥ افت ننر بننْف ٔادتننٕا  عننَ  لننف أُ        

قنر ددٖندّا اه عمٗنْ فّناا     أٞ وَ عٍدٓن ف  ا ا عذي ٥ ٖأك٘ بش٘

وعذنني ا مننوا ن فقنند دنناٞ فٗننْ صٔالو ننرٚ ا نني وننَ ا٥فت ننار  

وجننن العننيٚ ٔالرسمننٛ وننَ ا٥عتوننار ٔا٥رحتنناه(ف فمننح بّنناا أُ        

فت ر( و تقٗين  ٦فّا  ا  عي الٍاقدف أوا ا تعىاه الوناٞ ف  اص

ٖعنٛ  وٕض  صف( لظرا زتا ٙ فقد رأٖت أٌْ داٟالف ف ٦ً ا ا

 عمٜ ِاا  شٗح ٥ عٗ  فْٗف 

ا صأ ٌنننت لوننن٦ُ بالعىنننن( ٧ُ صأ ُ أعنننا  الٍاقننند قونننن ِننن

ُ  شٛ ِاا ٥ ـتٍ  وَ  شٛ  اكف فقٕلف نب اا  عمي(ف أقٕه 

 صأ ٌت لو٦ُ بالعىن( أ مْ صف العىن(ف 
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ٔف ٍِا لمظرفٗٛ ا ا ٖٛن ٔالواٞ كقًٕ وقاوّا فو٘ كمٗمنٛ  

 ٔف ر اٟن ادتاس  ِاا الوٗت  ( 89ٔاوٍٛ صفأ ُ لْ بالاِا  ن 

 فّننننننننننننن لننننننننننننف ف ا٫ ُ لنننننننننننن٘ بالرسٗننننننننننننن 

  

 فقننننننننننننند أبنننننننننننننتٳ النننننننننننننٍو ٮ ن٥ النننننننننننننرس٦ٗ

   

ٔف  ِنننننر ا٩اا  لمشمنننننرٙ القيفٔاٌننننن٘ ف سننننندٖح بنننننؽت 

( بنننن ِنننآ 2/022ا٧ نننىع٘ ٔأعرابننن٘ صأكنننأ ٌُٕ لننن٘ بنننادتمٕس 

ِٮناٲبٕا      أسااٖح الر ٕه  ٌٮٓقنٕا ٔ ف دٕاِر الوخنارٙ صستنٜ ن ا 

ٕه ادتٍنننٛ( فا نننتواُ باذتذنننٛ القاثعنننٛ ٔالد٥لنننٛ   ُأ ُ هلننني بننند  

الٕاضننشٛ أُ قننٕه ا اٖعننٛ صِننن افت ننرت بّننا( ٔقننٕه ال تننا     

 صأ ٌت٭ لْ ب اا( و تقٗىاُن ٥ٔ عيٚ ؿتا قٗن  ٦ا  لفففف 
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 ايصاي١ ٚاجلُسى 

 

المنننالٛ ٔادتىنننرك لظننناُ ا ننن٦ُٗ اردنننت ا٧ل نننٍٛ عمنننٜ    

 ٙ وعٍاِىاف ٤ٖأان ٔف العربٗٛ وا ٖنخ عٍّىا ىا تعىاهل

أوا صالمالٛ( فمون  فرٌ ن٘ ٔأ ناٌ٘ ٖنده نالونّا عمنٜ وٕضن         

وت   و قٕا ٖٮتخا و٭رٯَفقّا لعرى التش  ٔب ل ال م  أٔ  نٕٝ  

 لفف ٔقند ٖ نتعىمُٕ صالمنالُٕ( ِٔنٕ لون  فرٌ ن٘ ٔنٖانال٘ ونَ         

أ ننن ٥كننٗخن ِٔننٕ ف ا٫ٌ مٗالٖننٛ أٖضننّان ٔوعٍننآ نالوننّا ا  نناُ  

الاٟنننرَٖف ٔف العربٗنننٛ لوظننناُ أٔهلىنننا  ا ت ننن  ا ٤ثنننح ٥ نننتقواه ال

صالراِنننٛ( بونننتح ف ننن ُٕن ِٔنننٕ ا  ننن َ أٔ الوٗنننت الو نننٗحن   

ٔكتعْ راِات ٔراآف فو٘ الم اُ صالراِٛ الوٗت العظٗي الناٙ ٥  

ٖ ننُٕ أعظنني وٍننْ(ف ٔثاٌّٗىننا صالو٭ّننٕ( ِٔننٕ الوٗننت ا قنندً أونناً         

     ٞ ٘ٲ بضني الونا ٕٲن ٔبٮّن ّٮن أٔ  الوٕٗت ل٦ تقواهن ٔظتى  عمٜ أبّناٞ ٔبٮ

ك ننرِان فونن٘ أ نناس الو٦نننٛ صٔقعنندٔا ف الوّننٕ ِٔننٕ وقنندً        

الوٗننٕت(ف ٔف الم نناُ صالوّننٕ الوٗننت ا قنندً أونناً الوٗننٕتففف ٔأ ننن    

ٕٲ وَ العٗ  أٙ ف   عٛ(ف  الو٭ّٕ ال عٛن ٖقاه ِٕ ف ب٭ّ
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ٔأقننر  وننا قت ننَ أُ ٖنننخ عننَ صالمننالٛ( الراِننٛن ٔعننَ    

الف باستّننا ٛ النندار ف نناستّان ٔكننقاعننصالمننالُٕ( الوّننٕف أوننا 

 ٔ رستّان كىا داٞ ف الم اُففف 

أونننا صادتىنننرك( أٔ صال ىنننرك( ب ننناا فار نننٗٛ فموننن     

كرك٘ف ٔوعٍآ وا ٤ٖ ا عمٜ الوضناٟ  الدا منٛ أٔ ارتاردنٛ ونَ     

ا ننناهن ٔا ٕضننن  الننناٙ ٖتخنننا لنننالفن ِٔننني ٖقٕلنننُٕ صد٭ىنننر٭َك       

الوضنناعَٛ( أٙ أ نننا أٔ افننن  عمّٗنننا صادتىنننرك(ن كىنننا ٖقٕلنننُٕ  

ٛ(ن ٔأفضن وا ٖ ىٜ بْ وا ٖٮذوٜ وَ ا اه ف صبضاعٛ وٮذ٭ىٯرك

وجن ِآ اذتاه صا   ( ِٕٔ ومدر و٭  ٭ قت  ٮ و٭ِ  ّا 

ف ٔقت ننننَ أُ ٖ ننننىٜ ا ٕضنننن  ا تخننننا لننننالف     ن ا د٭و٭ننننٜ وننننا٥ّ 

صا ى  ( ِٕٔ ا ي ا  اُ وَ صو٭َ  ٭( ٔقد كاُ ٖ ىٜ ف 

أأَٖ ارتمواٞ صا ر ند( ِٔنٕ ٥ بنأس بنْ أٖضنّان فنا    ونا        

ا نناك  أٔ ا  نناس أٔ  نناس  ا  نن ن ِٔننٕ النناٙ    ٖأ ننآ 

ظتيب ا   ن ٔقد كاٌت ك ىٜ الدراِي ال  ك٤ ا وَ بناٟ   

ال ننم  ف أ ننٕاال ادتاِمٗننٛ صا  نن (ن كىننا دنناٞ ف الم نناُف    

 ٔداٞ فْٗ قٕه الشاعر  

 ٔف كننننننننننننن أ ننننننننننننٕاال العننننننننننننراال نكننننننننننننأٚ  

  

 ٔف كنننننن ونننننا بننننناع أونننننر٣ و ننننن  ارِننننني     
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 نننآ العشنننارن ٔالعشٲنننار ٔا٫كنننأٚ ارتنننراز ٔا  ننن  ونننا ٖأ

و تٕفٜ العشنر أٙ ونا ٖعنااه عشنر احملمنٕه أٔ عشنر ا ناه ف        

التذاراتف ٔقد كاُ صا   (  اٟعّا ف لنٛ الدٔأَٖ ال نٕرٖٛ  

ٔبعنننض الومنننداُ العربٗنننٛن ٔا نننتعىالْ بّننناا ا عٍنننٜ ف أأٖنننَ     

ارتمواٞ قدٖين فو٘ وواكٗح العمًٕ ل٬وناً ارتنٕار و٘ صا  ن     

لتذنار ف ا را ند(ف ٔعمنٜ ِناا كقنٕه صراِنٛ       ضرٖوٛ ك٤ ا ونَ ا 

الوٗ ( ٥  الٛ الوٗ ف كىا كقٕه ا نتقومت الضنٕٗا ف الوّنٕ ٥    

 ف المالُٕف 

ِٔآ وممشٛ ا  ٕس ٥ وممشٛ ادتىاركف ِٔآ بضاعٛ 

 ع ٕ ٛ ٥ وٮذ٭ىر٭كٛففف 
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 شاد عٓ٘ ٚضهت عًٝ٘ 

 

 ٥ ٖننالاه الٍقنناا ٖعٗوننُٕ ال نن٦ً المننشٗحن بنننيف الٗننن ٔف  

 لنف و٭ذٯَمو٭نٛ ٥ركٗنا  ال تنا  ٔكنرااِي ٔا نت٦  ا٧ونر عمننّٗي        

ف٦ ٖدرُٔ أٙ قٕه ٖأ أُ بْف ٔونَ ِناا أُ ٌاقندّا قند عنا  ف      

 أٖتننْ الٕٗوٗننٛ قننٕه ال تننا  ص اا عٍننْ( ٔدعننن المننٕا  ص اا       

ُ٭ كنرك٦ٗ(ف     عمْٗ( و تشّدّا بقٕلْ كعاؾت  صأٔ ٔ ا عمْٗ ٔركنٔن القنرك

عمٗنْ( ٔدعنن  نٕابْ ص ن ت     كىا أ ا عمّٗي قٕهلي ص ن ت  

عٍْ( ٔمل ٖأت عمٜ  لف بندلٗنف ٔ نرتٝ أُ ص اا عٍنْ( ٔص ن ت     

 عمْٗ( و تقٗىاُ  شٗشاُ ٥  اٟوٛ فّٗىاف 

أ٥ّٔ   اا ٔفضن ٖتعدٖاُ بعَ ٔعمٜف ف  ا أرات بٗناُ الونرال   

بؽت  ٠ٗؽت ٔزتأ ٚ أسدِىا ا٩ ر ا نتعىمت صعنَ( كقنٕه  ص اا    

وضننن عٍّننا ٔبقٗننت وٍننْ  ا نناه عننَ سنناد ( أٙ دننأ  اذتادننٛ ف  

بقٗٛف كىا كقٕه صواه ف٦ُ ٖوضن عَ ٌوقتنْ( ٔا نتعىاه صعنَ(    

ٍِننا ف وعٍاِننا ا ٓاننراف قنناه  نناس  اهلىنن  صعننَ لمىذننأ ٚن  ِننا

 ِٔ٘ ا٧ ن(ف 
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ثاٌّٗا   اا عمْٗ وعٍآ فاقنْن ٔصعمنٜ( ٍِنا ل٦ نتع٦ٞف كقنٕه      

صثرٔٚ  الد  اٟدٚ عمٜ ثرٔٚ أ ْٗ( أٙ كوٕقّا ٔكوضن عمّٗاف ٔف 

ٌّننر الو٦نننٛ صفنن ُ ثاعننٛ اهلل فاضننمٛ عمننٜ وننا  ننٕاِا( قنناه  ٔ     

ا٫ و  العدٔاٌ٘ صٔأٌتي وعشر  ٖد عمٜ و٠ٛ( أٙ ٖالٖندُٔف فأٌنت   

كنننرٝ أُ ص اا عمٗنننْ( ننننيف ص اا عٍنننْ( ٔل نننَ ا عٍنننٗؽت وتقاربننناُ 

 فاٌظر نؾت قٕه قوٗمٛ ادترو٘  

ّٛ عنَ كنٔن  ن٘ٞ     ٖالٖدٮ ٌوال

ُٮ     ًٔ أ ّٛ ٔبعنننضٮ القنننٕ  ٌٔافمننن

   

 ر ٔق٘ صٌوالٛ ومدر ٌ٭وٮننففف ٖقنٕه  ٔون  ادتىناع ِنآ      قاه ا

ارتمنناهفف فٗوضننن عمننٜ كننن ٌوٗننن ٖٔعمننٕ عمننٜ كننن  ٙ  ننأُ     

 ٌوْٗ(ف 

ثالجّا  قاه  اس  ال مٗات صٔالالٖااٚ كمالً( أٙ ٖأك٘ فعمنّا  

٥ وننّاف ٔأراا  صٔقنند كتعنندٝ بعننَ كىننا كتعنندٝ بعمننٜ ٧ُ ٌقننص    

عدٙ ٌقص بعَ ٖتعدٝ بْن أٙ بعَ ِٕٔ ٌظيفٓ( ٔوعٍٜ  لف أٌف ك

ٔكعدٙ  اا بعَن فّىا ٌظنيفاُف فون٘ وعٍنٜ كنن وٍّىنا زتنأ ٚ       

ل َ زتأ ٚ صٌ٭َقص٭(  ٭ِم  كىا ِٕ اذتاه ف عذال عٍْ ٔقعند  

عٍنننْ ٔضنننع  عٍنننْ ٔك نننن عٍنننْن أونننا زتنننأ ٚ ص اا( ف ظتنننا ٮ 

كقٕلف  دنأ  عٍنْ ٔعندا عٍنْ ٔعونا عٍنْ ِٔ ناافف ٔقناه ابنَ          

قنناه فضنن عٍننْ ٔفضننن  ِشناً ف ا٧ ننوآ ٔالٍظنناٟر  صاعمني أٌننْ ٖ  

 عمْٗ ؿتعٍٜ  ااففف( 
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   نن ت عٍننْ وعٍننآ  نن ت ٔاٌمننرا عننَ الشنن٘ٞف   رابعننّا

ٔكقننٕه ف ضتننٕ وٍننْ ص ننيٲ عٍننْ( صٔ ننرس عٍننْ( كىننا ف ٌّننر         

الو٦ننٛف أوننا قننٕهلي ص نن ت عمٗننْ( فّننٕ  عٍننٜ ك ننرف فنناٌظر نؾت  

 قٕه الشاعر  

 لنننننننننٗ  العىنننننننننٜ ثنننننننننٕه ال ننننننننن٤اه ٔنفتنننننننننا 

  

 ّنننننـتنننناً العىننننٜ ثننننٕه ال نننن ٕت عمننننٜ ادت

   

فىعٍننٜ  نن ت عمننٜ ادتّننن   نن ت  ننابرّا عمٗننْف ٔقنند      

( فو٘ ال ن ٕت  0/497ا تشّد بْ ا٫واً ا ركضٜ ف أوالْٗ ص

عمٜ ا٧ور  ي ٔاستىناه قند عتونال عمنٜ ا قأونٛف ِٔ ناا ٌناً        

عٍْ ؿتعٍٜ نون عٍْ أٔ كنافنن ٌٔاً عمْٗ ؿتعٍٜ  ي عمْٗ فون٘  

عمنٜ اذتنر ( أٙ   ٌّر الو٦نٛ صٍٖاً الردن عنَ الج نن ٥ٔ ٍٖناً    

ٖتنافن عَ الج ن ل ٍْ ٥ عتتىن اذتر ف ٔضتٕ وٍْ  رز عٍنْ  

ٔ رز عمْٗ فو٘ ِاا وعٍٜ ـتران ٔ نرا عٍنْ ٔ نرا عمٗنْ فون٘      

ِنناا وعٍننٜ عمننٜن ٌٔشننال عمٗننْن فونن٘ ِنناا وعٍننٜ ا تعمننٜن     

ِٔ نناا  نني عٍننْ ٔ نني عمٗننْ فونن٘ ِنناا جتمنند ٔاستىنناه أُ   

مٗنْ ٔ ن ت   دالع أٔ ضع  ٔوَ ثي كاُ قٕلف  اا عٍنْ ٔ اا ع 

عٍنْ ٔ ن ت عمٗننْن  نشٗشّا فمنٗشّان ٔل ننن أ ننٱ ٥ٔ عننيٚ      

 ٦ا  لفف  ؿتا داٞ 
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  أجنبت ٚيدًا

 

أصت  ف ك٦ً ال تا  فعن وتعد ؿتعٍٜ ٔلدف ف  ا ٔلدت 

اوننرأٚ ٔلنندّا قننالٕا صأصتوننت ف٦ٌننٛ ٔلنندّا( ٔلننٗ  أصتنن  ف المنننٛ       

كالفف فّٕ ٥ ً ونَ دّنٛ ِٔنٕ ؿتعٍنٜ صأكنٜ بٍذٗن ( ٥ ؿتعٍنٜ        

ن وَ دّٛ ثاٌٗٛ كقٕه صٌٮذ  الردن صتابٛ أ ا أ نوح صتٗونّان   ٔلد

ٔأصت  أكٜ بٕلد صتٗ  أٔ أ٥ٔا صتوناٞ(ف ٔوجمنْ ٌٮونن الردننٮ ٌوالنٛ      

ن ا  ٮننران ٔأٌوننن أكننٜ بٕلنند ٌوٗننن( ٔن ا  ننح ا ننتعىاه صأصتنن (   

وتعنندّٖا كىننا  ننرتآن فنن٦ ٖمننح كنننٗيف وعٍننآ ٔا ننتعىالْ ؿتعٍننٜ 

 ٍذٗ ( ِٔاا ِٕ الوٗاُ  صٔلد( ِٕٔ ف المنٛ ؿتعٍٜ صأكٜ ب

أ٥ّٔ  ا نننتعىن الشنننعراٞ صأصتننن ( وتعننندّٖاف قننناه ابنننَ ِنننا١ٌ 

 ا٧ٌدل ٘ ف ود  دِٕر المقم٘  

 قنننننننند أصتوننننننننت وٍننننننننْ ال تاٟنننننننن ٮ ونننننننندٯرِاّ  

  

  ننننننننننرٖ ٭ ارُتاننننننننننا لممنننننننننناذتات٭ وٗ ٲننننننننننرا   
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ٔا درٓ ب  ر ا ٗي عمٜ ٔ ُ ونيا ِنٕ ا نداف  عنَ القنًٕف      

ّا ل ٍنْ مل ٖتشنٕه بنْ عنَ     ٔقد ا تعىن الشناعر صأصتن ( وتعندٖ   

أ نننن وعٍنننآن ِٔنننٕ ا٫كٗننناُ بالٍذٗننن ن ٔالٍذٗننن  ِنننٕ ا ننندرٓن     

ٔكننالف قٕلننف صأصتنن  فنن٦ُ عظٗىننّا وننَ العظىنناٞ( ٔصأصتنن        

 العر  العمىاٞ ٔا٧اباٞ(ف 

فمٗ  اُ ٍذ٭  ٍِا زتنرا الٕلند ٔنفتنا ِنٕ  العظنٗي ٔالعنامل       

 ٔا٧اٖ ف 

 ثاٌٗننننّا  قت ننننَ ختننننرٖر قٕلننننف صأصتنننن  الننننٕثَ العمىنننناٞ( 

بالتضىؽتف فو٘ المنٛ صصتن الٕالد ٔلدّا( أكٜ بٕلند أٙ رٮٔ ال ٔلندّاف   

كىا ٖقاه صٌ٭ ٭ن الٕالد ٔلدّا( بّاا ا عٍٜ فن  ا ضنىٍت صأصتن (    

ال٦ ًن ٔوعٍآ أكٜ بالٍذٗ ن ٔالٍذٗ  ا ختار ونَ كنن  ن٘ٞن    

أقٕه ن ا ضىٍتْ وعٍٜ صٌ٭ذ٭َمْ( أٔ صٌ٭ ٭َمْ( عدٲٖت صأصت ( بٍو ْن 

 ؽت  ٔكتعت فْٗ وعٍٗ

وعٍٜ صأصت ( ا٧ م٘ ٔوعٍٜ صصتمْ( أٙ ٔلدٓ أٖضّاف فقمنت  

صأصتنن  العننر  العمىنناٞ ٔا٧ابنناٞ(ف ٔر  قاٟننن ٖقننٕه  أٙ بٗنناُ ف    

ِنناا التضننىؽت؟ ٔادتننٕا  عننَ  لننف أٌننف ن ا ا ننتعىمت صأصتنن (  

٥ وّا فقمت أصت  الردن ن ا أكٜ بٕلد صتٗ  مل كومح عَ ٔدْ 

أً الشنذاعٛف فن  ا قمنت     ا٫صتا  إِٔ ا٥كمناا بنالعمي أً ا٧ا   

 أصت  الردن عا ّا عرا أُ ٔدْ ا٫صتا  ِٕ ا٥كماا بالعميف 
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ثالجّا  وجن صأصت ( أمثر فّٕ ٥ ً ف ا٧ نن ٔقند ا نتعىن   

ُٔ ٌٮذٯشنّا( فّنٕ وضنىَ      وتعدّٖا قاه الشاعر  صٔكٮجىر سادُٛ ا٫ٌ نا

 وعٍٜ أٌتر ا تعدٙف 

  ٛ صأصتنننن (  رابعننننّا  أقننننر الٍاقنننند ف  أٖتننننْ الٕٗوٗننننٛ كعدٖنننن

ٔا تعىالْ ؿتعٍٜ صصتن أٔ ٌ ن( كىا ٖ تعىمْ ال تا  الٗنًٕف  

ٔ رز  لف بأُ صصت ( فعن ٥ ً قت نَ كعدٖتنْ ب ا ناه اهلىنالٚ     

قٗا ّا ٔلٗ  ِاا  شٗشّا ٥ ت٦ا ا عٍٜف فٍذ  ؿتعٍٜ أ وح 

صتٗوننّان فنن  ا عدٲٖتننْ بنناهلىالٚ فقمننت صأصتوننْ( كنناُ وعٍننآ دعمننْ    

ٔأظرفننْ ن ا دعمننْ كننالف   صتٗوننّان كظننرا ن ا أ ننوح ظرٖونناّ 

ٔلننٗ  ِنناا ا ننرااف ٔمثننٛ صتنن  ؿتعٍننٜ أكننٜ بٍذٗنن  فنن  ا عدٖتننْ     

ٍٯذننن  ٔلنننٗ  ِننناا   بننناهلىالٚ فقمنننت أصتونننْ كننناُ وعٍنننآ دعمتنننْ ٖٮ

ا قمننٕا أٖضننّا فتعدٖننْ صصتنن ( ب ا نناه اهلىننالٚ  ننشٗح ٔل ننَ   

 ؿتعٍٜ ك رن ٥ٔ ظتٕ  التمرا با عٍٜ عمٜ نيف ٌّرف 

عٍنٜ ٔلند ننيف  نشٗحن     فقٕه ال تا  أصت  ف٦ُ ٔلدّا ؿت

ٔقننٕهلي أصتنن  الننٕثَ العمىنناٞ ٔا٧ابنناٞ  ننشٗحن ٔقننٕهلي أمثننر        

  عٗ٘ صتاسّا وروٕقّا  شٗح أٖضّاف 
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 عدا عٓ٘ ٚتعصب ضدٙ 

 

ِاا كعويفاُ  اٟعاُ ٥ ٖ اا غتمٕ وٍّىا وقاه أٔ سندٖحف  

فال تٲنا  ٖقٕلنُٕ صأقاونت اذت ٕونٛ كنجيفّا ونَ ا شناف عندا         

عنَ كناا( لنٗ   نمٗىّان ٔكنالف       عَ ا ندارس( ٔقنٕهلي صعندا   

بنند لٍننا أُ ٌجننٕر ضنند العنندٔاُ ٔضتننار  ضنند ادتّننن        قننٕهلي ص٥

ٌٔ ننافح ضنند ا ننرى( ٔكننن  لننف ٥ ظتننرٙ عمننٜ ثرٖقننٛ وننَ     

ثراٟيف العربٗٛف أوٲا صعدا( فت تعىن ل٦ تجٍاٞ ِٔ٘ نوٲا أُ كنأك٘  

و وٕقٛ بنن صونا( أٔ ننيف و نوٕقٛ فن  ا  نوقتّا صونا( قمنت صرأٖنت          

 الدّا( فتٍم  وا بعد صعدا( عمٜ ا وعٕلٗنٛن   أ دقاٟ٘ وا عدا

ٖٔ ُٕ صعدا( فع٦ّ فاعمْ وضىر فْٗ ٔوجمنْ ص ن٦( كقنٕه صدناٞ     

أقرباٟ٘ وا  ٦  ٖدّا( فتٍم   ٖدّا كىا ٌموت  الدّاف ٔن ا مل 

ك ويف صوا( لو  صعدا( دنا  بعندِا ٔدّناُ كقنٕه صدناٌٞ٘ القنًٕ       

فت الان٦   عدا  ٖدّا( فٍم   ٖندّا عمنٜ ا وعٕلٗنٛ ٔكقنٕه ص نر     

ٍِنا سنرا دنر     عدا  ٖد( فتذر وا بعد عندا ٖٔ نُٕ صعندا( ِنا    

ٔوا بعدٓ زتنرٔر بنْف ٔكنالف ا٧ونر ف ص ن٦( كقنٕه صأكرونت        
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الٍننادشؽت  نن٦  نناذتّا( ٔصأكننروتّي  نن٦  ننا (ف فتننوؽت عننا  

كقنندً أٌننْ ٖننتعؽت الٍمنن  بعنند صعنندا( ٔص نن٦( عمننٜ ا وعٕلٗننٛ ن ا   

عنندِىا الٍمنن  عمننٜ   كقنندوت صوننا( فنن  ا مل كتقنندً دننا  فٗىننا ب    

ا وعٕلٗٛ أٔ ادتنر فنرا ادتنر ٥ٔ ظتنٕ  أُ كمّٗىنا صعنَ( بٕدنْ        

وَ الٕدٕٓن ف٦ ٖقاه صعدا عَ كاا( أٔ ص ٦ عَ كاا( ٔنفتا 

ٖقاه صفض٦ّ عَ كاا( ٔف المنٛ ا رتتٮ ِنآ ٔعندٲٖت عنَ كمنف     

ن ا جتأ كّننا ٔعنندٲ عننَ ِنناا ا٧وننر بتشنندٖد الننداه عمننٜ  ننٗنٛ      

 نيفٓ ٔع٭د٭ا عَ ا٧ور ك٭ر٭َكْ ٔدأ ٭ٓف  ا٧ورن أٙ جتأ ٓ نؾت

ٔأونا صضند( فّنٕ ف المننٛ  نوٛ ونَ المنوات كقنٕه ص الند          

ضد  ا ( ِٔىنا ضنداُ ٥ ظتتىعناُ ٥ٔ ٖأكموناُف ٔ الند ٔ ٖند       

ٔ ا  أضدااف كىا كقٕه صفعمت ضد ونا أونرت بنْ( أٙ فعمنت     

فع٦ّ شتالوّا  ا أورت بنْف ٔف المننٛ صأضند( أكنٜ بالضند ٔضناآ       

اٚ  الونننْن ٔكضنننااّا ختالونننّا فّىنننا وتضننناااُف أونننا قنننٕه      وٮضنننا

ال تا  وج٦ّ صساربت ضد ادتّن( ف٦ ٔدْ لْ ٔالتعويف كت ونَ  

 الرتكتٛ اذترفٗٛف 

فو٘ الورٌ ٗٛ لو  صُكٍرت( ؿتعٍٜ الضدن ِٔنٕ أااٚ كعنخ   

ا عاك ٛن ٔلٗ   نوٛ ٥ٔ ٖمنح أُ ٌضن  صالضند( وٕضنعْ ف      

اربننت ادتّننن ٔثننرت عمننٜ كننن كعننويفف فأٌننت كقننٕه ف العربٗننٛ صس

العدٔاُ ٔكافشت ا٧وٗنٛن ٔلتٗتنْ ونَ  منىْ ٌٔا نركْ عمنٜ       
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عننندٔٓن ِٔنننآ الدٔلنننٛ كشنننَ اذتنننر  عمنننٜ كمنننف( كىنننا كقنننٕه      

صكعموت لو٦ُ ٔمل أكعم  عمٗنْ( ِٔ ناا ٔعت نَ بال اكن      

أُ ٖعننده عننَ كعننويفٓ نننيف العربنن٘ ٖٔ ننتوده بننْ التعننويف العربنن٘       

دا  الدّا أٔ  الندن  المشٗحف ٔعمٜ ِاا كقٕه رأٖت أ دقاٟ٘ ع

ٔعىمت ف المٗن فض٦ّ عَ الٍّار ٥ عدا عَ الٍّارن ٔثرت عمنٜ  

 ادتّن ٔكافشت ا٥ تعىار ٥ ضدٓف 
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 بدا ي٘ 

 

 كر وعذي المنشا  لوعنن صبندا ٖوندٔ( ثن٦خ وعناُف ٔوٗنال        

بؽت وماار الوعنن ف ن  ا نت٦ا ِنآ ا عناٌ٘ف فن  ا قمنت بندا         

قعننٕاّا كنناُ وعٍننآ ظّننر    الشنن٘ٞ بٮنندٮّٔا بتشنندٖد الننٕأ كقعنند     

ٔأبدٖتننْ أظّركننْف ٔن ا قمننت بنندا لننْ ا٧وننر بننداٞ با نند ك ننىاٞن    

كاُ وعٍآ ٌشأ لْ رأٙ حتٕه بْ عَ رأْٖف أوا ن ا قمت بدا ب٭ندٯّٔا  

كقتن قت٦ فىعٍآ  رز نؾت الوااٖنٛف ٔعنا  الٍاقند قنٕه ا اٖعنٛ      

صكودٔ لْ ال را ن٘ بأٌّنا كتشنرك( فمني ظتند لنْ و نانّا فقناه          

لْ ٌشأ لْ رأٙن قاه كعاؾت  ثي بدا هلي( ٔأراا صلٗ  ا عٍٜ صبدا 

ظّنر هلنني بنن وعٍننآ ٌشننأ هلني(ف ثنني قنناه كركٗن  ا٧ ننت ا اٖعننٛ      

كونندٔ لننْ ال را نن٘ وعٍننآ  كٍشننأ لننْ ِٔننٕ نننيف و ننتقٗي( ٔقنناه     

أٖضّا  صٔلٕ أ قاٍا ن لْ ن ٔقمٍا كودٔ ال را ٘ بتشركّا كاُ 

 ٥ وعٍٜ لْ(ف 

ِناا ٥ بنأس بنْ لنٕ سنافت الوناٞ       ٔعٍدٙ أُ ك٦ً ا اٖعنٛ  

فقالت صكودٔ لْ ال را ٘ أٌّا كتشرك( ٔأوا وا عا  بْ الٍاقند  

 ك٦ً ا اٖعٛ ف٦ أس وْ  شٗشّا ٔأٌف الوٗاُف 
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ن ظَ الٍاقد أٌْ كمىا قٗن صبدا لْ( كاُ وعٍنآ صٌشنأ لنْ    0

رأٙ(ف أٙ أُ صلْ( أٔ ال٦ً ختمص الوعن بّاا ا عٍٜف ٥ٔ  نشٛ  

ا لْ( قد كعنخ ظّنر لنْ كىنا كعنخ ٌشنأ لنْ رأٙ        هلاا الظَ فنصبد

ددٖد ٔ ٗاال ال ٦ً ِٕ ا عنٕه عمٗنْ ف التىٗٗنالف ٔأقنر  وجناه      

 ٘ٞ صبدا لْ( ؿتعٍٜ ظّر لْ قٕلنف صافعنن ونا بندا لنف( أفمنٗ        

وعٍننآ أفعننن وننا ظّننر لننف أٔ وننا  نن٠تف فنناٌظر نؾت قننٕه الشنناعر    

ىا نٛ  صف يفٙ وا بدا لف أٔ أقٗىن٘( قناه ا ر ٔقن٘ ف  نر  اذت    

ٕٲهن ٧ُ ا عٍننٜ    صٔبنندا وننَ الونندٔ الظّننٕر ٔلننٗ  وننَ الوننداٞ التشنن

  يفٙ ودٚ ظّٕر ال يف ف رأٖف(ف 

ن استر الٍاقد  عٍٜ صبدا لْ( بقٕلْ كعاؾت صثني بندا هلني ونَ     2

ٍٵْ ستنٜ سنؽت(ف فقناه ص٧ُ وعٍنٜ بندا           ٗ٭ ٯنذٮٍٮ بعند ونا رأٔا ا٩ٖنات َل

 نُٕ لنن صبندا    هلي  ٌشأ هلي رأٙ( ٔل نَ ِنن ٖمنالً ونَ ِناا أ٥ ٖ     

هلنني( وعٍننٜ ك ننر ف كٖننٛ أ ننرٝف فنناٌظر نؾت وننا دنناٞ ف ووننراات    

الراننن  صبنندا الشنن٘ٞ بنندّٔا أٔ بننداٞ ظّننٕرّا بٍٗننّاف قنناه اهلل كعنناؾت   

ٔبدا هلي وَ اهلل وا مل ٖ ٌٕٕا عتت وُٕن ٔبدا هلني  ن٠ٗات ونا    

ك وٕان فودت هلي  ٕٞاكّىا(ف أفرأٖت كٗ  ا تشنّد ب ٖنات   

ؿتعٍنٜ ظّنر لنْ ظّنٕرّا بٍٗنّاف ٔاٌظنر نؾت ونا        ث٦خ  ٘ٞ صبدا لْ( 

قالْ القرثيب ف قٕلْ كعاؾت  صثي بدا هليفف( ا٩ٖٛ الن  اسنتر بّنا    

الٍاقد صثي بدا هلي أٙ ظّر لمعالٖال ٔأِنن وشنٕركْففف ٔقٗنن ا عٍنٜ     
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ثي بدا هلي رأٙ مل ٖ ٌٕٕا ٖعرفٌْٕ(ن ٔف ِاا سذٛ بالننٛ عمنٜ   

 ا  عي الٍاقدف أُ صلْ( ٥ ختمص الوعن ؿتعٍٜ  ٦فّا  

ن كرٖد ا اٖعٛ بقٕهلنا صكوندٔ لنْ ال را ن٘ بأٌّنا كتشنرك(       3

ٗٯنٱ بعنندوا    ّ٭ كونندٔ كأٌّننا كتشننرك كقننٕه ا ننتمى  صٔقنند أ٥   ٮنن

ِذعٕا  كأٌْ ض٭ر٭ً بال  ٲ وقوٕس( أٙ ٥   ّٗن ِٕٔ الٍذي 

أٔ بننندا كأٌنننْ  نننعمٛ وتقننندٚف ٔقت نننَ كمنننشٗح عونننارٚ ا اٖعنننٛ  

ا كتشنرك( أٙ أٌّنا وتشركنٛن    ٌّن أفاا الوناٞ فتمنوح صكوندٔفف    

 كىا كقٕه  ٖودٔ ل٘ أٌف مل كوّي ك٦و٘ف ٔف ِاا بٗاُف 
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 اخرت بني ٖرا ٖٚرا 

 

ٖقنننٕه ال تنننا  صا نننرتٯ بنننؽت ِننناا ِٔننناا(ن ِٔنننٕ  نننشٗح      

و تقٗين ٔلٕ بدا شتالوّا لٍص ا عاديف فالشناٟ  ف صا تنار( أُ   

 ٖتعدٝ نؾت ووعٕه ٔاسندف فون٘ أ ناس الو٦ننٛ صٔا نرتت الشن٘ٞ٭      

ٔختيفٲكنننْ(ف ٔدننناٞ ف التٍالٖنننن وتعننندّٖا نؾت ووعنننٕلؽتف قننناه كعننناؾت  

صٔا تننار٭ وٕ ننٜ قٕوننْ  ننوعؽت ردنن٦(ن فقننالٕا نُ ا٧ ننٗن فٗننْ      

صٔا تار وٕ ٜ وَ قٕوْ( فشاا سنرا ادتنر ٔدناٞ ف الشنعر      

صا رتكنننف الٍننناس ن ا رثننننت  ٦ٟقّننني(ن فعننندٲٝ نؾت ووعننننٕلؽتن     

 ٔا٧ ن صا رتكف وَ الٍاس(ف 

ٖنننأك٘ صا تنننار( ٥ ونننّا كىنننا ا نننتعىمْ    ٔال ننن٤اه ٍِنننا ِنننن 

ال تا  ف قٕهلي صا رتٯ بؽت ِاا ِٔاا(؟ ادتٕا  أُ ا عادي مل 

 كأت بنصا تار( ٥ وّان ٔل َ داٞ ضتٕ  لف ف الشعرف 

 قاه الشاعر  

 ًٕ  ختننننننننننننننيفٙ بننننننننننننننؽت رإع سنننننننننننننناف ٴ بننننننننننننننر

  

 عونننننننندٳ الر نننننننناٞ عمٗننننننننفٳ النننننننندِر٭ عىنننننننناهٮ    
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 ْ  ٔبننننننننننننننننننؽت أرٔع٭ وشننننننننننننننننننىٕه  ٦ٟقنننننننننننننننننن

  

 اه لمننننننننننناات و  ننننننننننناه و نننننننننننتّمفٳ ا ننننننننننن 

   

ٖقٕه  ختيفٙ بؽت ب٭ر٭ً أٙ فقيف  ٗن وَ ال ااسؽتن عوند  

الر نناٞ ٖٔعننخ بّنناا أٌننْ ستتنناز ٔبننؽت و ننتّمف  الننْ ف المنناات    

و  اه وَ ا ٕ رَٖف ِٔ اا داٞ ف الوٗت صختيفٙ بؽت راعفف 

ٔبؽت أرٔع( ٔختيف فعن وتعد كا تار ل ٍْ ا تعىن ٥ وّاف ٔوَ 

ُٲ الوعن٭ قند ضٮنىَِّ ف   ثي داٞ قٕلف صا ت ار بؽت ِاا ِٔاا( ٔكأ

 اذتالؽت وعٍٜ صفاضن( أٔ صقاٖ (ف 

بنند لننْ ن ا  نندال ا تٗننارٓ أُ   فالنناٙ غتتننار أسنند أوننرَٖ ٥ 

ٖتعنرا أس نَ ا٧ونرَٖ ٔ لنف با واضنمٛ أٔ ا قاٖ نٛ فٍٗتقن٘ ونا         

ٖردح لدْٖ وٍّىاف فقٕلف صا رتت بؽت ِاا ٔ اك( خترظتْ عمٜ 

 بؽت ِناا ٔ اك(ف ٔكنن ونَ ا واضنمٛ     التضىؽت صا رتت وواض٦ّ

ٔا٥ تٗنننار ٖتامننن  وعرفنننٛ النننرادح ونننَ ا ردنننٕ  ٔالواضنننن٭ ونننَ  

ا وضٕه فوٍّٗىا وعٍٜ داو ن ِٔاا كجيفن ف التضىؽتف ٔعمٜ 

ٗٲركْ بؽت ا٧ورَٖ فتخٗٲنر أٔ ا  تنار أسندِىا( كىنا     ِاا كقٕه ص ٭

ٗٲنر  كقٕه  ص ٗٲركْ بؽت ا٧ونرَٖ فتخٗٲنر أٔ ا تنار٭ بٍّٗىناف ٔوجنن خت     

ٔا تار ا تخارف فو٘ أ ناس الو٦ننٛ صٔا نرتت الشن٘ٞ٭ ٔختيفكنْ      

ٔا نتخرت اهلل ف  لننف فخنار لنن٘ن أٙ ثمونتٮ وٍننْ  نيف٭ ا٧وننرَٖ     

 فا تارٓ ل٘(ف 
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 حهِ صازّ 

 

 ف ا تعىاه صس٭َ ي( ٔص ٭ر٭ً( و اٟن أِىّا  

أ٥ّٔ  كقٕه صس٭َ ي ا٧ويفٮ الومد٭( ن ا است ي فْٗ ٔوٍعْ وَ 

ٕه ف ِناا ا عٍنٜ صس٭ ني ا٧ونيفٮ عمنٜ الومند( بنن        الو ااف ٥ٔ كقن 

كعدْٖ بٍو ْف ٔوَ ٍِا لو  صاذتاكي( بّاا ا عٍٜن بن وَ ٍِنا  

لو  صاذت ٗي( فّٕ الاٙ عت ي ا٧ ٗاٞ بوتح الٗاٞ أٙ قتٍعّا 

وننَ الو نناا أٔ ٖ تمننمشّان أٔ ٖٮش نني ا٧ ننٗاٞ بضنني الٗنناٞ أٙ   

 ٖتقٍّاف 

فّنٕ قنٕه العنر      أوا ا٧ ن ف قٕلف صس ي ا٧ويف الومد(

س ىننننْ( ؿتعٍننننٜ ٔضنننن  عمٗننننْ اذت ىننننٛف أصس نننني الوننننرس٭ ٔ

ٔاذت ىننٛ بوننتح اذتنناٞ ٔال نناا سمقننٛ كٕضنن  ف فنني الوننرس      

ٔحتننٗل َفٍ٭ ٗننْ ٖٮش نني بّننا فٗ ننّن قٗنناآف ٔوننَ ثنني ٖقٕلننُٕ     

صفنرس ست ٕونٛ ٔوٮشَ ى٭نٛ(ف ٔف وونراات الرانن  صس ىننتٮ      

َٛ وٍعتّنننا باذَتَ ىنننٛن ٔأس ىتّنننا دعمنننت هلنننا س٭َ ى٭ننن       ٛ الدابننن

 ٔكالف س ىت ال وٍٗٛ ٔأس ىتّا(ف 
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ثاٌٗننّا  كقننٕه صس نني القاضنن٘ لونن٦ُ أٔ س نني عمٗننْ( أٙ     

قضٜ كىا كقٕه صس ي القاض٘ بٍّٗي( أٙ قضٜ ٔفمن٭ن ٥ٔ 

كقنننٕه ف ِننناا ا عٍنننٜ صس ننني القاضننن٘ الردنننن( كىنننا ٖقنننٕه    

ال تننا ن بننن كقننٕه صس نني لننْ( ن ا كنناُ اذت نني  مننمشتْن  

يف ومنمشتْف ٔاذت ني   ٔصس ي عمٗنْ( ن ا كناُ اذت ني ف نن    

ٍِا وعٍٜ القضاٞف ٔف أ اس الو٦ننٛ صٔساكىتنْ نؾت القاضن٘    

ٔاست ىننان ِٔننٕ ٖتننٕؾت اذت ٕونناتٳ    نلٗننْرافعتننْن ٔحتاكىننا  

 ٖٔومنٮ ارتمٕوات(ف 

بند أُ ٖ نُٕ اذت ني  ناروّا(ن      ثالجّا  ٖقٕه ال تنا  ص٥ 

ٖقمدُٔ بْ أُ ٖ ُٕ  دٖدّا ٥ وّأاٚ فٗنْ ٥ٔ وٗا نرٚف كىنا    

ا ردن  ارً( ؿتعٍنٜ  ندٖد عٍٗن ف ٔالناٙ ف المننٛ      ٖقٕلُٕ صِا

أُ صالم٭ننرٯً( وعٍننآ القانن ن ٔ ننٗ   ننارً أٙ قنناث ن ٔ ننٕٗا    

 نٕارً  قٕاثنن ف فون٘ ا مننوا  ص نروتْ  ٭ننرٯوّا ونَ بننا  ض٭ننر٭      

ً٭  نننراوٛ ٔ اُ ض٭نننخٮي٭ ضنننخاوٛ   ٭نننذٮ ن ٔ ٭نننرٮً   قاعتنننْف ٔ ٭نننرٮ

ال ٗ  استدفف ٔ ٗ   ارً قاث (ن ٔف ا٧ اس صٔردن  ارً 

ّٛ(ف ٔا مناروٛ ا قاثعنٛف ٔف      و إى ف ا٧وٕرن ٔقند  نرً  نراو

ً٭ وٮ مىّا فٕال ث٦خ(ف أٙ ّٖذرٓ  اذتدٖح ص٥ ٖ٭شنٲ   مي أُ ٖمار

ٖٔقاثعْف فتوؽت بّاا أُ قٕه ال تا  ص٥بد أُ ٖ نُٕ اذت ني   

 ننناروّا( ف ننننيف وٕضنننعْن ٧ُ المنننارً ؿتعٍنننٜ الٍافنننان ِٔننني   
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ا اذتناكي بنْ رأفنٛ أٔ    ٖرٖدُٔ بْ اذت ي القا ٘ الناٙ ٥ كأ ن  

رلتٛ أٔ رقٛف أوا الردن المارً فّنٕ الشنذاعن واضن٘ العالقتنٛ     

 ٌافا العالًن بعٗد اهلىٛف 

رابعننّا  وننٍّي وننَ أدننا  قننٕه القاٟننن صس نني  ننارً( ؿتعٍننٜ 

قنناسن عمننٜ كقنندٖر أٌننْ قنناث  ف الو ننااف عمننٜ أُ ا٧ ننن فٗننْ     

ًٮ ن   ُ ف صس٭َ ىٯتٮ ف ا٧ور أٔ القضٗٛ س ىّا  اروّا(ف فالم٭نرٯ

ًٮ ف ا٧ونر قان  أٙ بنتٲ ٥ ردعنٛ فٗنْن أٔ       ا٧ور ٔالقضٗٛ ٔالم٭رٯ

 ً ِننٕ  ٌوننا  ٔوضنن٘ ٥ كننراا وعننْف ٔوننَ ثنني كنناُ اذت نني المننار

 الواتٮ الٍافان ٥ الشدٖد القا ٘ف 

ٔعمننٜ  لننف كقننٕه  س ىننت الومنند٭ن ٔس ىننت لمردننن أٔ      

 عمْٗف ٔكاُ س ى٘  اروّا باكّا ٌافاّا ٥ ردعٛ فْٗ ٥ٔ كرااف 
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 صادم عًٝ٘ 

 

ِاا التعويف  اٟ  عٍد ال تا ف ٖقٕلُٕ ص ااال ا م ٮ أٔ 

الٕ ٖرٮ عمٜ كاا( أٙ أقرٓن ٔلٗ  ِاا ؿت نتقٗيف ٔالمنٕا  أُ   

 ٖقٕلٕا ص دٲال ا م  القرار( ِٔاا  ر  لمى ألٛف 

أ٥ّٔ الٕاضننح أُ ص ننااال( وننَ ا مننااقٛ ٔوعٍننٜ ا مننااقٛ     

ٌنّا ن ا أ نوشت لنْ    أسد أورَٖ  ا٧ور ا٧ٔه أُ كقٕه  ااقت ف٦

 نندٖقّاف فونن٘ أ نناس الو٦نننٛ صٔ ننااقتْ ف نناُ  ننيف٭  نندٖيفن  

ِٕٔ  دٖق٘ ٔومااق٘(ف ٔف ا٫فما   صٔ ااال ف٦ٌّا ومااقٛ 

ٔ داقّا اختآ  دٖقّان ٔكمااقا حتابنا ٔكنٕااٲا(ف ٔا٧ونر الجناٌ٘     

أُ كقنننٕه  نننااقتْ ضننند كا بتنننْف ٔوعٍنننآ  ٭ننند٭ِقت٭ْ فم٭ننند٭َقف       

اس  صٔ ننننااقْ ٔمل ٖ ا بٮننننْن  بتخوٗنننن  الننننداهف فونننن٘ ا٧ نننن   

َٚ ٔالٍمٗشَٛ(ف  ٕ٭ا٭  ٔكمااقا ٔمل ٖت ا ٭ب٭اففف ٔ ااقتْ ا 

ثاٌّٗا  قد ٖقٕه ال تا  ص ٭دٲال ا م  عمٜ القرار( كىا 

كقٕه ٔقن  عمنٜ القنرارف ٔالتمندٖيف ٥ ٖتعندٲٝ بعمنٜ كىنا ٖتعندٲٝ         

التٕقٗنن ن ٔنفتننا ٖتعنندٝ بٍو ننْف ٔل ننن وننَ الوعمننؽت أ ننن عمننٜ     
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التمنندٖيف ٍِننا  ننشٗحن عمننٜ أُ ٖٮعنندٲٝ بٍو ننْ  سنندٚف فا ننتعىاه 

فتقٕه ص دٲال ا من ٮ القنرار٭( أٙ أدنا ٓ أٔ أقنرٲٓ أٔ أوضنآن أٔ      

ٔافنننيف عمٗنننْف ٔقننند دننناٞ التمننندٖيف ف التٍالٖنننن ؿتعٍنننٜ التشقٗنننيف   

ٔالتأٖٗد ٔا ٕافقٛ ٔضتٕ  لنفن ن  لنٗ   نرا ٌ نوٛ المندال نؾت      

 ا ت ميف 

ن ونا فٗنْ   قاه  اس  ا وراات صٖٔ تعىن التمدٖيف ف ك

حتقٗيف(ف ٔف ا٧ اس صٔعٍدٓ ومداال  لف ِٕٔ ونا ٖمندٲقْ ونَ    

الننندلٗن( أٙ ونننا ٤ٖاٖنننْ ٖٕٔثقنننْن ٔأ نننن وعٍنننٜ المننندال  ننن٦ا   

ال ننا ف كقننٕه  ٭نند٭ال فنن٦ُ ف اذتنندٖحن كىننا كقننٕه  ٭نندَقْ   

اذتندٖح٭ أٙ أٌوننأٓ بمٳنندٯال ٔمل ٖ اٳبٯننْف ٔ ٭نند٭َقْ القتنناه٭ أٙ دنندٲ  

 وٛ أٙ أ ممّا لْف فْٗ ٔا تدف ٔ ٭د٭قْ الٍمٗشَٛ أٔ احمل

ثالجنننّا   ننناع ف الننندٔأَٖ قننندقتّا ا نننتعىاه ا٫دنننا ٚف فوننن٘  

وواكٗح العمًٕ لمخٕار و٘ صٖٕٔٓق  ال مااُ ف ك رٓن أٙ ف ك ر 

ال تا ن ب دا ٚ  لف(ف ٔا تعىن التٕقٗ  ف ِناا ا عٍنٜ أٖضنّاف    

قاه ارتٕار و٘ صٖٕٔقن  ال نمااُ ف ك نرٓ بن ث٦ال النر ال هلني(ف       

فْٗ ب اا ٔٔق  فْٗ كاان ٔٔق  عمْٗ أٖضّاف أوا  ٔقد داٞ  ٔق 

قٕه ال تا  صٔقن  فن٦ُ ال تنا ٭( ن ا أثونت عمٗنْ كٕقٗعنْ فن٦        

أرآ  نناٟنّا صٔقنند كوننرا بنن ٖراآ ا عذنني الٕ ننٗل(ن  ننٕاٞ قمنند    

بالتٕقٗ  ٔضن ٮ ا ني ال تنا  كىنا ٖوّني وٍنْ الٗنًٕن أٔ اذتناال         
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ك٦ً باٖن ال تنا  ٖٮنٕدال بنْ وقمند ال تنا ن كىنا كناُ        

ٖوّنني وٍننْ قنندقتّاف  لننف أُ وعٍننٜ التٕقٗنن  ف ا٧ ننن نٖقنناع  نن٘ٞ  

 عمٜ  ٘ٞ أٔ كأثيف  ٘ٞ ف  ٘ٞن فتأونف 
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 داٚي٘ يف األَس 

 

ٔ٭ه٭  أعا ٖدٔر عمٜ  ل ٍٛ ال تا  صاألتٮْ ف ا٧ور( أٔ صكندا

 الدٱ ٔ ا ٱ ف ا٧ور( ٔلٗ  قٕهلي ِاا ؿت تقٗين كىا ٖتوؽت 

 وَ  ر  ا  ألٛ  

ا دألٛ ا رأسنٛ ٔ لنف أُ ٖ نُٕ الشن٘ٞ هلناا       أ٥ّٔ  وعٍٜ

ورٚ ٩ٔ ر ورٚف فاهلل ٖدأهٮ ا٧ٖاً بنؽت الٍناس فٗذعمنّا ونرٚ هلني      

ٔورٚ عمّٗيف ٔقد داٞ ف ا وراات صٔاأه اهلل كاا بٍّٗين قاه 

ّ٭ا بؽت الٍاس(ف ٔعمٜ ِناا ٥  نشٛ لقنٕه     ُٔٔل ًٮ ٌدا كعاؾت ٔكمف ا٧ٖا

ا كقٕه األنتٮ بنؽت الشن٠ٗؽت ن ا    ال تا  صاألتٮْ ف ا٧ور(ن ٔنفت

أ نننات ِننناا ونننرٚ ٔ اك أ نننرٝف ٔقت نننَ كمنننشٗح صاألتنننْ ف   

ا٧ونننر( بقٕلنننف صفأضنننتْ ف ا٧ونننر( أٔ صباسجتنننْ ف ا٧ونننر( أٔ      

صباسجتننْ ا٧وننر٭( ِٔ ننااففف أوننا قننٕهلي صكنندأه  النند ٔ ننا  ف  

ا٧ور( ف٦ ٖمح أٖضّاف فو٘ الٍّاٖٛ صسدثخ فدٖح مسعتنْ ونَ   

مل كتدألنننْ بٍٗنننف ٔبنننؽت الردننناهن أٙ مل كتٍاقمنننْ  ر نننٕه اهلل 

الرداه ٖٔرْٖٔ ٔاسد عَ ٔاسدن نفتا كرْٖٔ أٌنت عنَ ر نٕه اهلل    



 

089 

 

    ًٮ الش٘ٞ٭ كندا٥ّٔن ِٔنٕ سمنٕلْ ف ( ٔف ا موا   صكدأه القٕ

ٖنند ِنناا كننارٚ ٔف ٖنند ِنناا كننارٚ أ ننرٝ فنن  ا قمننت صكنندألٍا أوننر٭      

أ رٝن كىا كاا( فىعٍآ كاُ ا٧ور لف ورٚ ٔلماسوف ورٚ 

كقنننٕه صكدألتنننْ ا٧ٖننندٙ( أٙ أ اكنننْ ِنننآ ونننرٚ ِٔنننآ أ نننرٝن     

ٔقت َ كمشٗح العوارٚ بقٕلٍا صكوأضٍا ف ا٧ور( أٔ صكواسجٍا( 

أٙ كواالٍنننا الوشنننح فٗنننْف ٔن ا كثرٌنننا ا نننتعىاه صكننندألٍا( قمٍنننا       

صكدأِلٍا ب٭شٯح٭ ا٧ور أٔ الوشح٭ فْٗ( أٔ صكدأِلٍا الٍظر٭ فْٗ(ن ٔوا 

  اكن  لفف 

ٌٗننّا  ف المنننٛ صكننااكرٔا ا٧وننر( أٙ  ٓكننر بالتشنندٖد أٔ     ثا

 َكر٭ كنٱ  اسوْ ِاا ا٧ورن فو٘  ر  اذتىا نٛ لمىر ٔقن٘   أ

  ٔ  كنرٓ نٖنآ   أصكااكرٔا ا٧سٕاه٭ ٔارتال( ٔالناٙ ف العربٗنٛ ص

ٔ كنننرٲٓ( ٔصا نننتاكر الشننن٘ٞ ار نننْ لمننناكر( ٔصا٥ نننتاكار 

أقنٕه  الدرا ٛ لمشو ( ٔل َ ِنن ف المننٛ صكنااكرٔا بنا٧ور(     

ٖمح  لف ن ا  ح قٕلنف ص كركنف بنا٧ور( بتشندٖد ال ناان      

ٔمل أرٓ ف ٌننص وعذىنن٘ف ل ننخ قننرأت ف ا٫فمننا  صكننااكر     

الٍاسٮ بعٕارفف لدّٖي ٌٔشنرٔا و٭شاوند٭ك بٗنٍّي( فن  ا  نح ِناا       

 كاُ عمٜ كضىؽت التاكيف وعٍٜ ا٫ع٦ًف

ّٮي ونننَ بعنننض       ثالجنننّا  ف المننننٛ  كوننناِي القنننًٕ  فّننني بعضٮننن

ور٭  َفّي٭ كننٱ ونَ  ناسوْ ِناا ا٧ونرن ٔعمنٜ  لنف        ٔكواِىٕا ا٧
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كقنننٕه  صفأضنننتْ ف ا٧ونننر( ٥ األتنننْن كىنننا كقنننٕه صكننندألٍا     

اذتننندٖح أٔ الٍظنننر ف ا٧ونننرن ٔكقنننٕه كنننااكرٌا ا٧ونننر٭ ِٔننننٕ       

 ا٧ حن كىا كقٕه كواِىٍا ا٧ور٭ف 
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 ُٖص٠ االضتفٗاّ 

 

٥ ٖونننرٲال ال تنننا  نالونننّا بنننؽت ِىنننالٚ ا٥ نننتوّاً ِٔنننن ف    

 بد وَ و٦سظتّا ٔأِىّا  تعىاه ٔبٍّٗىا فرٔال ٥ا٥ 

أ٥ّٔ  كد ن ِىالٚ ا٥ توّاً عمٜ ادتىمٛ ا٧مسٗنٛ ٔالوعمٗنٛ   

ف الٍونن٘ ٔا٫ثونناتف فأٌننت كقننٕه أ النندٱ صتننح ف ا٫ثونناتف كىننا   

ٖننٍذح  النندٱ ف الٍونن٘ف أوننا صِننن( فتنند ن ف ا٫ثوننات   كقننٕه  أمل

بدٲ   ٍٖذحٯن ٥ٔٔل ٍّا ٥ كد ن ف الٍو٘ف فأٌت ٥ كقٕه  ِن مل

 لف وَ ا تعىاه اهلىالٚ ستمّاف 

ثاٌٗننّا  ن ا ادتىعننت اهلىننالٚ ٔسننرا العانن  كقنندٲوت اهلىننالٚ  

ٔ٭َكت٭ ٭ ف٦ُ بتقدٖي اهلىالٚ عمٜ الٕأن كىنا    ٦فّا هلنف كقٕه أ

كقنننٕه  َأَفِ ٍنننت٭ ف لتنننص٭ن بتقننندٖي اهلىنننالٚ عمنننٜ الوننناٞف فننن  ا  

       ٔ عمنٜ صِنن(    كاٌت صِنن( قمنت  ِٔنن َكت٭ن ٭ فن٦ُ بتقندٖي النٕا

 كىا كقٕه  فّن كٍت ف لتصن بتقدٖي الواٞ عمٜ ِنف 

ثالجّا  كد ن اهلىالٚ عمٜ الشر  ٔونا وجمنْن ٥ٔ كند ن ِننف     

فأٌت كقٕه أَٟ  افر أبٕك قمٲنرت ف ادتّنااكن كىنا كقنٕه      
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أٟنناا كٍننت داٟعننّا التّىٯننت٭ الاعنناًف ٥ٔ كقننٕه  ِننن نُ  ننافرففف      

أٟناا وتٍنا ٔكٍنا كرابنّا     كىا ٥ كقٕه ِن ن ا كٍتفف قاه كعاؾت ص

 ٔعظاوّا أٍٟا  وعٕثُٕ( فد مت اهلىالٚ عمٜ الشر  أُ صِن(ف 

رابعنننّا  ا٧فضنننن ف اهلىنننالٚ ن ا كننناُ ال ننن٦ً بعننندِا ف   

كقدٖر أّٖىا أٔ أّٖي أٔ أٙ الش٠ٗؽت أُ ٖمّٗا ا  ن٤ٔه عٍنْف كقنٕه    

ت ك أه عَ القااً وَ ٌأ الد داٞ أً عىرٔ ؿتعٍٜ أّٖىا داٞ فأ

 ٕ ه  أف ال نننٕال فننن٤اا أً ف الننندار ؿتعٍنننٜ ف أٙ  ِنننٕ كىنننا كقننن

 ا ٕضعؽت ِٕف 

٥ٔ كنند ن صِننن( بنند٥ّ وننَ اهلىننالٚ ف وجننن ِنناا ا  نناُففف      

ٔل ننَ ِننن كقننٕه  أدنناٞ  النند أً عىننرٔ بتقنندٖي دنناٞن بنند٥ّ وننَ 

أ الد داٞ أً عىرٔف أقٕه ا٧ ن أُ ٖٮَقدٲً ا  ٤ٔه عٍْ فأٌت ٥ 

ك أه عنَ القنااً أ الند     ك اه عَ ا ٘ٞ ٧ٌف ٥ جتّمْن ٔنفتا

ِٕ أً عىرٔف ل َ قٕلف صأداٞ  الد أً عىرٔ( داٟال عمٜ كن 

سنناهف ٔالنرٖنن  أُ قتٍنن  ِنناا بعننض الٍقنناا كالشننٗ  نبننراِٗي       

الٗا د٘ ن  قاه صأقناً  ٖند أً عىنرٔ  انأ ٔ نٕابْ أ ٖند قناً أً        

عىننرٔ(ف ٔوٍعننْ ا٧ ننتا  ستىنند العنندٌاٌ٘ ف وعذىننْ صا٧ انناٞ     

ُٕ أدناٞ ٔ نٗيٱ أً ـتنٗي ٔالمنٕا  أٔ نٗي      الشاٟعٛ( ن  قاه صٖقٕلن 

داٞ أً ـتنٗي(ف ٔالندلٗن عمنٜ دنٕا  قٕلنف صأدناٞ ٔ نٗي أً ـتنٗي(         

٘ٲ ف  ر  الشافٗٛ صٔظتٕ  ا خالونٛ بنؽت وألٗاِىناففف     قٕه الرض
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ضتٕ أَلقٗت٭  ٖدّا أً عىرّا دٕا ّا س ٍّا كىا قاه  نٗوْٕٖ( ٔضتنٕ   

كقندٲً الناٙ     لف قٕه ا نالق٘ ف ر ن  ا وناٌ٘ صٔا٧س نَ فّٗنا     

ٖ أه عٍْ وَ ا ي أٔ فعنفف ٔظتٕ   ٦ا  لف(ف فتنوؽت بّناا أُ   

ِىننالٚ ا٥ ننتوّاً كنند ن عمننٜ الٍونن٘ ٔا٫ثوننات ٔالشننر  ٔكتقنندً   

عمٜ سرا العا   ٦فّا هلن ف كن  لفف ٔا٧فضنن ن ا كناُ   

ال ٦ً بعندِا ف كقندٖر أّٖني أٔ أّٖىنا أٔ أٙ الشن٠ٗؽتن كقندٖي       

 ا  ٤ٔه عٍْف 
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 رٟ دعاْٞ األَس اي

 

اعتاا ال تا  أُ ٖقٕلنٕا صكمونخ  الندٱ كعمنٗي٭ ٔلندٓ ٔأ ٲ      

٘ٲن ا٧ونر الناٙ اعناٌ٘ نؾت كموٗتنْ( أٔ ٖقٕلنٕا صكمونخ كناا         عم

ٔكننااففف عننا اعنناٌ٘ نؾت كموٗتننْ( ٔكنن٦ القننٕلؽت ٥ ٖ ننتقٗي ف   

العربٗٛ ِٕٔ  نٕرٚ ونَ  نٕر الرتكتنٛ اذترفٗنٛ الن  أاٯ ٭َمنتٯ ف        

 وَ ا٧ الٗ  ِٔاا ِٕ الوٗاُ  ٥ ٖ ت اذ  العربٗٛ وا

أ٥ّٔ  قٕلف صكٓموخ  الدٱ كعمٗي٭ ٔلندٓففف ا٧ونر الناٙ( لنٗ      

فْٗ بؽت لو  صا٧ور( ٔوا قومْ أٙ  مٛن كىنا كقتضنْٗ العربٗنٛف    

   ٔ ذتاسننْ نٔأٌننت كقمنند بنناكرك صا٧وننر( ك مٗنن   النند نٖنناك 

عمٗننفففف ٔقت ننَ أُ كومننح عننَ قمنندك ِنناا بقٕلننف صكموننخ  

اعاٌ٘( فٗتي ا٥كماه بؽت وا اعاك نلٗنْ   كاا ٔكاافف ِٔاا وا

ٔبؽت وا فعمتْن با تعىاه ا ي ا٫ نارٚ صِناا( وشنيفّا بنْ نؾت ونا      

 كركننْ قوننن ٔضتننٕ وننَ ِنناا أُ كقننٕه صاعتنناا فنن٦ُ أُ ٖنشٲننخفف  

ِٔنناا وننا افعننخ نؾت أُ أ نن ٕٓ( ٔلننف أُ حتنناا صالننٕأ( قوننن   

ِنناا فتقننٕه صفعننن فنن٦ُ كنناا ٔكنناا ٔففف ِنناا وننا افعننخ نؾت      



 

095 

 

ٕآ أٔ كن ِاا افعخ نؾت   ٕآ( ٔلف أُ ختتار أ نمٕبّا    

ك ر فتقٕه صكموخ  الد ٔأ  عمن٘ فاضناررت نؾت كناا( أٔ    

صاعتاا ف٦ُ أُ ٖنشخ فاٌدفعت نؾت   ٕآ( أوا قٕهلي صا٧ونر  

الاٙفف( ف٦ ٔدْ لْ الوتٛ ٔقت ٍف ا تعىاه لون  صا٧ونر( ِناا    

 ا كاا(ف ف ضتٕ قٕلف صك مٗوف ٔنذتاسف أوراُ ا تٕدو

٘ٲ عننا اعنناٌ٘ نؾتفف( لننٗ      ثاٌٗننّا  قٕلننف صكٓموننخ ٔأٓلننح عمنن

قر  وا قت َ أُ حتىن عمْٗ صوا( أُ ك ُٕ أؿت تقٗي أٖضّا ٔ

ا ني وٕ نٕه ٔعمنٜ ِناا كمنشح العونارٚ بقٕلنف صكموننخ ٔأ         

عم٘ ِٔاا وا اعاٌ٘ نؾت( أٙ ِٔاا الناٙ اعناٌ٘ نؾت فعنن كناا     

نؾت فعننن كنناا أٌننْ ٔقت ننَ قمنن  العوننارٚ بقٕلننف صٔعننا اعنناٌ٘  

َٯ ِاا الناٙ اعناك نؾت    كموخ ٔأ  عم٘(ف فٗ ُٕ ا عٍٜ نُ وٳ

 فعن كاا ك مٗوْ ٔنذتاسْف 

ثالجّا  ٔعا ٖ تعىمْ ال تا  ف نيف وٕضعْ قٕهلي صرأٖنت  

ا٥ٔ٧ا ؿتا فّٗي  الد ٔ ا ( ٔالعوارٚ كركتنٛ سرفٗنٛ أٖضنّا ٥    

ا( ٍِنا  ٔدْ لتأٖٔمّا عمٜ ٔدْ  شٗحن ٥ٔ و ناذ ٥ نتعىاه صؿتن   

لمتعنننويف عىنننا ٖقمننندُٔف ٔكمنننمح العونننارٚ بقٕلنننف صرأٖنننت ا٥ٔ٧ا   

ٔفّٗي  الد ٔ ا ( كىا كقٕه صا رتٖت الدار ٔوعّا ال اح( 

أٔ صا ننرتٖت النندار ؿتننا فّٗننا ا٧ثنناخ( ٔعمننٜ ِنناا كقننٕه  كٓموننخ 

٘ٲ ِٔاا وا اعاٌ٘ نؾت كاا( كىا كقٕه صا رتٖت  ف٦ُ ٔأ ٲ عم

 ثاخ(ف الدار ٔفّٗا ال اح أٔ فّٗا ا٧
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